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CONSELHO GESTOR GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezessete horas, em reunião

virtual,reuniu-se o Conselho Gestor do Ginásio Multidisciplinar, em sessão extraordinária, sob a

presidência do Prof. Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, Pró-Reitor de Extensão e

Cultura, com a presença dos demais conselheiros: Prof. Dr. Wenceslao Machado de Oliveira

Junior, Diretor da Diretoria de Cultura; Prof. Dr. Orival Andries Junior, Diretor da Faculdade de

Educação Física; Profa. Dra. Maria Luiza Tanure Alves, Coordenadora da Extensão da Faculdade

de Educação Física; Prof. Dr. Paulo Ronqui, Diretor do Instituto de Artes; Profa. Dra. Rachel

Zuanon Dias, Coordenadora da Extensão do Instituto de Artes; Prof. Álvaro de Oliveira D’Antona ,

Diretor da Faculdade de Ciências Aplicadas e o Sr. Herivelton Fabiano Zanotto, Coordenador do

GMU.

O Presidente abordou o item único da Pauta, relativo ao empréstimo do espaço do Ginásio,

enquanto perdurar a crise mundial, imposta pela disseminação do coronavírus. O empréstimo

ocorreria para que a ONG “Expedicionários da Saúde” pudesse montar uma estrutura com cerca

de cento e vinte leitos com a finalidade de atender pacientes atingidos pela pandemia. Todo o

custo relativo a montagem dos leitos e a operacionalização dos atendimentos seria custeado pela

ONG. A Universidade, nesse momento, caberia a disponibilização do espaço, se assim

entenderem os Conselheiros. O item único da Pauta foi aprovado por unanimidade.

O Diretor da Faculdade de Educação Física aproveitou para dizer que coloca à disposição da

Universidade o Ginasinho da FEF para ser utilizado, caso necessário, nesse momento de crise.

O Diretor do IA, tendo em vista a proximidade física entre o GMU e o Instituto, disponibilizou as

dependências do IA, caso os Expedicionários da Saúde precisem de um local para reuniões

técnicas e/ou administrativas.

Assim, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a todos os presentes e deu por

encerrada a reunião. Para constar, eu, Herivelton Fabiano Zanotto, lavrei o presente documento.


