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O documento que apresentamos é o relatório de atividades desenvolvidas nos primeiros cem 

dias da gestão 2018-2022, de acordo com o Plano dos cem dias, elaborado pela direção da FEF. 

Primando pela transparência e respeito pela comunidade da FEF, sempre estabelecidos através 

do diálogo, buscamos realizações que, por hora, estavam ao nosso alcance e, para nossa 

surpresa, conseguimos atingir metas além daquelas estabelecidas inicialmente. Ressaltamos 

que isso só foi possível graças ao empenho e colaboração de todo corpo docente e técnico-

administrativo. 

Além do relatório enfatizando nossas realizações, colocamos também algumas ideias para os 

próximos 200 dias! E claro, contamos com a colaboração e sugestão de todos neste processo! 

 

A que nos propomos e aquilo que realizamos! 

 

Continuidade das ações da gestão anterior: 

 Revitalização de espaços da FEF: 

o Conclusão das obras no vestiário de professores 

 Espaço entregue em 11 de junho de 2018. 

o Conclusão das obras no vestiário masculino 

 Espaço entregue em 22 de julho de 2018. 

o Andamento nas obras do Laboratório de Biologia Integrativa do Exercício 

 Conclusão da obra prevista para dezembro de 2018. 

 

Novas Ações:  

 Revitalização de espaços da FEF: 

o Conclusão dos espaços para três Laboratórios: 

1. Laboratório de Avaliação Física e Metodologia do Treinamento 

Desportivo - Espaço entregue em 24 de agosto de 2018. 

2.  Laboratório do Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e 

Neurociências – Espaço a ser entregue em 01 de setembro de 2018. 



3. Laboratório do Grupo de Pesquisa em Pedagogia e Treinamento em 

Esportes - Espaço entregue em 24 de agosto de 2018. 

 Levantamentos das necessidades dos diversos segmentos Administrativos, graduação, 

pós-graduação e extensão: 

o Documento sendo elaborado junto às coordenações e setores administrativos. 

 Realocação da sede da Atlética: 

o Disponibilizado sala defronte as quadras externas - Espaço entregue em 13 de 

agosto de 2018. 

 Realocação da sede da Empresa Junior: 

o Disponibilizado sala defronte as quadras externas - Espaço pronto para 

entrega. 

 Reorganização do Almoxarifado do Ginasinho: 

o Aumento do espaço com utilização de sala da “segurança”. 

 Cotação para reforma do ar condicionado da biblioteca: 

o Em andamento 

 Cotação para reforma do sistema de alarme da biblioteca: 

o Em andamento 

 Revitalização do espaço arborizado defronte as salas de aulas com a instalação de 

iluminação e mesas com bancos: 

o Instalação de poste de iluminação – Espaço a ser entregue em 01 de setembro 

de 2018. 

o Instalação de quatro mesas com bancos e tomadas de energia - Espaço a ser 

entregue em 01 de setembro de 2018. 

 Revitalização do gabinete da direção: 

o Pintura da sala do diretor. 

o Pintura da sala do diretor associado. 

o Pintura da sala do ATU. 

o Pintura da sala da secretária da direção. 

 Revitalização de espaços da área comum da FEF: 

o Instalação de bebedouro na copinha. 

o Instalação de bebedouro no espaço convívio. 

o Instalação de máquina de café na copinha. 

o Instalação de equipamentos para álcool gel. 

o Reforma das caixas de coleta de água, com jardinagem e pintura. 

o Reforma das tabelas (6) de basquetebol das quadras externas. 

 Criação de Grupo de Trabalho para estudo da Proposta de Curricularização da 

Extensão, em conjunto com as coordenações de Extensão e Graduação: 

o Em estudo. 

 Criação do Grupo de Trabalho para estudo da proposta de mais um programa para a 

Pós-Graduação: 

o Em estudo. 

 Programação do I Seminário de Gestão Administrativa UNICAMP/FEF: 

o Programado a realização para o dia 22 de novembro. 

 Estruturar equipe de trabalho da Revista Conexões: 



o Disponibilização de duas profissionais do corpo técnico administrativo para a 

Revista Conexões. 

 Elaboração de proposta para Criação da Comissão de Funcionários: 

o Em estudo. 

 Realizamos reuniões com as entidades estudantis: Atlética da FEF, Empresa Júnior e da 

Liga das Atléticas da UNICAMP: 

o Reuniões periódicas de levantamento das necessidades e programações em 

conjunto com as Coordenações de Graduação, Extensão e Pós Graduação. 

 

 


