
ATA - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022

CONSELHO GESTOR GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se
o Conselho Gestor do Ginásio Multidisciplinar, em sessão virtual ordinária, sob a
presidência do Prof. Dr. Fernando Antonio Santos Coelho, Pró-Reitor de Extensão e
Cultura, com a presença dos demais conselheiros: Prof. Dr. Orival Andries Junior, Diretor
da Faculdade de Educação Física; Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, Representante
da Faculdade de Ciências Aplicadas nos termos da Portaria FCA n.28/2021, Profa. Rachel
Dias Zuanon, Coordenadora de Extensão do Instituto de Artes e a Srta. Luisa Moreira
Crisol, Presidente da Liga das Atléticas da Unicamp.

Inicialmente, o Presidente Fernando Coelho deu boas vindas aos presentes. Feito isso, deu
início aos informes contidos na pauta: a saber: desistência da reserva pelo evento
“Seminário do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, com solicitação de reserva
para o período de 22 a 30/08/22. O outro informe foi acerca da empresa Agrega, contratada
para fazer o projeto elétrico do GMU que, segundo o presidente, é necessário para obtenção
do AVCB, com previsão de elaboração para meados do segundo semestre, com recursos
garantidos pela DEPI e AEPLAN, documento este que viabilizará a realização de grandes
eventos no Ginásio.
Ato contínuo, o Sr. Herivelton deu boas vindas ao assessor convidado da ProEC, Prof. José
Luiz, e acrescentou que o projeto do AVCB é importante para que o Conselho possa
aprovar eventos que fazem uso da arquibancada.
Em seguida, o Prof. Luciano Mercadante inquiriu acerca da mudança na representação no
Conselho, ao que foi respondido pelo Presidente Fernando Coelho que a Srta. Luisa Crisol
era a nova representante da LAU.

Logo após, o Prof. Orival Júnior pediu a palavra para registrar um agradecimento pelo
empenho do Prof. Fernando na condução do encaminhamento de uma solicitação dos alunos
recebida pela FEF para uma oferta maior de espaços e modernização da infraestrutura atual,
afirmando que o processo já está em andamento, ao que foi respondido pelo Presidente
Fernando Coelho que não havia o que agradecer, pois o trâmite e a conversa com as
instâncias superiores tinha sido simples, entendendo que a demanda tinha que ser atendida
imediatamente, dada a importância das atividades da FEF.

Em seguida, o Presidente Fernando Coelho colocou em votação o item “a” da ordem do dia,
que era a votação da ata da reunião de 20 de agosto de 2021, que não teve qualquer objeção
e foi aprovada pelos presentes com três votos a favor e uma abstenção, conforme extrato do
chat abaixo:



Ato contínuo, o Presidente Fernando Coelho colocou em votação o item “b” da ordem do
dia, a saber: a votação da ata da reunião de 09 de fevereiro de 2022 - sendo a mesma
aprovada por unanimidade, conforme extrato do chat:

Com a palavra, o Presidente Fernando Coelho avançou para o item “c” da pauta,
relacionado aos conflitos do anexo I, tendo em vista o resultado das providências solicitadas
pelo Conselho Gestor na reunião de 09/02/2022. O Prof. mencionou que, diante de algumas
soluções apontadas na última reunião, foi confirmada a cessão pelo Prof. Sérgio Cunha do
horário de janta, mas que ainda havia alguns conflitos, com uma proposta de resolução
baseada na abertura do Ginásio aos sábados, com possibilidade de funcionamento aos
domingos. Porém, inquiriu a Srta. Luisa Crisol acerca do desinteresse da LAU pelo
funcionamento aos sábados, tendo em vista que os alunos de outras cidades retornam aos
seus lares.

A seguir, a Srta. Luisa Crisol, informou que há duas “levas” de ingressantes que, somadas
aos atletas veteranos, compõem grupos em que uma parte, aos fins de semana, trabalham ou
retornam às suas casas para rever seus familiares. Para ela, na visão da LAU, haveria muitas
perdas se os treinos fossem transferidos da semana para os fins de semana.

Retomando a palavra, o Presidente Fernando Coelho afirmou que tal situação configurava
um conflito na medida em que concorria com atividades didáticas, que tinham mais
prioridade, destacando que pediu ao Sr. Herivelton Zanotto um levantamento da utilização



dos espaços do Ginásio, cujo resultado apontou que o GMU não possuia reservas, desde o
período da manhã até às 15h, pois tratava-se do horário de aula dos alunos. Diante disso, o
presidente fez uma proposta de criar o hábito do Ginásio funcionar aos sábados e verificar
as adesões, conjecturando que esse funcionamento, ao longo do tempo, pudesse estimular os
alunos a participar dos treinos.

Ato contínuo, a Srta. Luisa Crisol mencionou que o trabalho é um fator impeditivo para
muitos alunos e que muitos se programam com antecedência quando tem jogos aos fins de
semana, seja em relação ao trabalho, seja em relação ao regresso às suas moradias.
Mencionou que os conflitos que envolviam a LAU compreendiam as aulas de extensão da
FEF que, ao seu ver, não estavam conectadas às aulas de graduação, ao que teve um
contraponto do Presidente Fernando Coelho, que enfatizou que a Unicamp está passando
por um processo de curricularização da extensão, em que tais atividades estão totalmente
vinculadas ao ensino, não tendo como não considerar isso. Por fim, a Srta. Luisa Crisol
colocou a questão de que esse conflito com as aulas de extensão abdicava de promover a
saúde da comunidade interna para promover a saúde da comunidade externa, ao que o
Presidente Fernando Coelho aludiu à natureza da extensão, caracterizada por estar aberta à
comunidade externa.

Com a palavra, o Prof. Luciano Mercadante viu o funcionamento aos sábados como uma
ampliação muito importante, sendo necessário uma tentativa de adesão a despeito da
pesquisa inicial da Srta. Luisa Crisol, uma vez que as amostras compreendiam mais os
alunos da FEF, com a possibilidade de uma adesão das outras atléticas. Lembrou que as
atividades regulares de extensão podem compreender até três naturezas, a saber: pesquisa,
ensino e extensão.

Retomando a palavra, o Presidente Fernando Coelho afirmou que, independentemente da
LAU, o GMU abriria aos sábados, ao que foi ecoado pelo Prof. Luciano Mercadante que
afirmou que eventos como jogos que ocorressem aos fins de semana deixariam menos
congestionada a grade da semana.

A seguir, o Prof. José Luiz da Costa concordou com o ponto de vista do Prof. Luciano
Mercadante, acrescentando que leva algum tempo para uma mudança de cultura e de
adaptação à realidade, e a abertura de mais janelas de horários permite abarcar mais gente
no mesmo espaço, sendo este um bom caminho.

Ato contínuo, o Sr. Herivelton Zanotto fez o registro de que o primeiro conflito do anexo I
do item “d” foi equacionado, com a utilização pela LAU das janelas de janta da disciplina
EF-643, no horário das 18h às 19h, com a abdicação da LAU do restante do horário da
solicitação das quintas-feiras, destacando com a Srta. Luisa Crisol, por uma questão de
logística do tempo e do espaço, a necessidade da LAU programar uma atividade de futebol



de salão para essa janela, aproveitando as traves que já estarão no local, em razão do uso
pela disciplina EF-643.

Com a palavra, a Profa. Rachel Zuanon, que representava o Prof. Paulo Ronqui do Instituto
de Artes, acompanhou o entendimento dos Professores Luciano Mercadante e José Luiz e
pediu ao Herivelton Zanotto e à Sra. Luisa Crisol uma descrição sobre os conflitos, que foi
imediatamente atendida pelo Sr. Herivelton Zanotto e pela Luisa Crisol que, por sua vez,
reiterou que o funcionamento do GMU aos sábados não será suficiente para resolver a
defasagem de treinamentos da LAU pela perda das reservas do GMU durante a semana, já
que a FEF estaria indisponível para as atividades da LAU, questionando os presentes sobre
o local em que seriam alocados os treinos que não tiveram espaços no GMU, uma vez que
sem treinos seria o fim da LAU.

Em seguida, o Sr. Herivelton Zanotto resgatou uma sugestão dada pelo Presidente Fernando
Coelho na último reunião de haver concomitância de atividades na quadra do GMU, com
uma divisão do espaço, devidamente sinalizada conforme apontada pelo Prof. Luciano
Mercadante, sendo isto inviável para a disciplina EF-643 na medida em que o Prof. Sérgio
Cunha precisava das dimensões oficiais da quadra, mas que poderia ser empregada com a
disciplina de extensão do Prof. Sérgio Settani, desde que viável, o que poderia ser atestado
pelo Prof. Orival Júnior.

Em seguida, o Prof. Orival Júnior informou que o Prof. Sergio Settani deveria ser
consultado sobre essa possibilidade de conciliar o espaço e afirmou à Srta. Luisa Crisol que,
após as tratativas com a Reitoria, decidiu por disponibilizar as quadras da FEF à LAU, a
despeito de suas condições pouco adequadas, sendo as reservas realizadas com a anuência
dos responsáveis pelas solicitações acerca de suas condições físicas e seguindo, ainda, as
normativas da FEF com relação à prioridade de uso dos espaços.

Com a palavra, o Presidente Fernando Coelho mencionou que o conflito estava caminhando
para uma solução, tendo em vista os apontamentos do Prof. Orival Júnior Júnior,
acrescentando que sempre seria buscadas alternativas quando outras não fossem viáveis, no
sentido de manter o funcionamento da LAU, dando sua palavra como gestor.

Na sequência, o Prof. Luciano Mercadante chamou a atenção para a necessidade de uma
proatividade da LAU, para além de um assistencialismo, na busca de espaços para treinar,
mesmo que sejam outros espaços públicos, na medida em que “quem quer treinar, treina”,
não devendo ser utilizado o argumento que a falta de treinos será o fim da LAU.

Ato contínuo, o Sr. Herivelton Zanotto, para fins de registro acerca do segundo conflito do
anexo I do item “d” da ordem do dia, diante dos encaminhamentos propostos, relatou que a
LAU abdicaria das reservas de segundas, terças e quartas que geraram conflito com a



disciplina de extensão “Escola de Esportes Coletivos”, do Prof. Sérgio Settani, tendo como
contrapartida a utilização das quadras da FEF e, ainda, os horários vagos dessas aulas de
extensão, de segundas e quartas das 15h30 às 18h, e de terças das 15h30 às 16h30 e das 20h
às 22h, com a mesma sugestão de verificar com o Prof. Sérgio Settani as modalidades que
estariam sendo praticadas nessas janelas para que fossem programadas as mesmas
modalidades pela LAU, de modo a aproveitar o espaço que já estaria preparado.

Com a palavra, o Presidente Fernando Coelho solicitou à Srta. Luisa Crisol um auxílio na
divulgação que, a partir de 21/03, o Ginásio começará a funcionar aos sábados, ficando à
disposição das Atléticas para as práticas esportivas, assim como para toda comunidade
esportiva. Citou o evento do Programa Universidade, que ocorreu no Ginásio, como
exemplo de atividades que podem ocorrer nos horários vagos. Feito isso, avançou para o
item “d” da pauta, relativo às solicitações de reserva dos eventos contidos no anexo II, tendo
em vista o resultado das providências solicitadas pelo Conselho Gestor na reunião de
09/02/22, fazendo preliminarmente um comentário acerca do grande volume de atividades
compreendidas pelas comemorações das Efemérides, com a possibilidade de algumas delas
em parceria com a ProEC ocorrerem no Ginásio, a partir do qual fez um pedido ao conselho
de tratar com exceção essas atividades, juntamente com os eventos compreendidos na
Chamada Pública em questão, não obstante a vocação esportiva do GMU. Também
mencionou que a ProEC encaminhou uma demanda de contratação para o serviço de
instalação e remoção do linóleo, de modo a absorver as solicitações de reservas dos eventos
em 2022 e 2023, pedindo ao Sr. Herivelton Zanotto que fizesse as devidas considerações
sobre esse item da pauta.

Logo após, o Sr. Herivelton Zanotto apresentou os resultados da pesquisa junto à Comvest
acerca da disponibilidade dos períodos compreendidos nas solicitações de reservas dos
eventos na Chamada Pública em questão, cujo resultado apontou que não foi possível
vislumbrar disponibilidade para o período total de cada um desses eventos, conforme
e-mails contidos no item 1 do anexo II. Mencionou, ainda, o item 2 do anexo II, no qual
consta o resultado do levantamento das informações adicionais sobre os eventos, realizado
via e-mail junto aos respectivos solicitantes. E, por fim, relatou a tarefa mais importante
para as deliberações, a saber: o resgate do áudio das reuniões anteriores com a finalidade de
identificar uma normativa oficial sobre os critérios de prioridade do uso dos espaços do
GMU que autorizasse a reserva de evento apenas para o PIBIC. Feito isso, apresentou aos
presentes o resultado dessa pesquisa com fragmentos de áudios da reunião do Conselho
Gestor de 02/02/2017, nos quais foi possível identificar a criação dessa normativa, porém
sem valor oficial junto às instâncias superiores da universidade, conforme foi possível
depreender a partir da fala dos conselheiros da época nos fragmentos em questão.

Retomando a palavra, o Presidente Fernando Coelho informou que, dentre os eventos cujas
reservas estavam em pauta, alguns estavam relacionados com as Efemérides, como as



“Olimpíadas em História do Brasil”, “40 anos da Editora”, “Grande Desafio” (Museu de
Ciências) e o “Congresso de Extensão e Cultura”, sendo os outros eventos com
características mais “locais”, do ponto de vista dos órgãos, não obstante suas importâncias
internacionais.

Com a palavra, o Prof. Luciano Mercadante se absteve de comentar o conteúdo do áudio em
razão da divergência no que se refere ao entendimento de “eventos oficiais” que foi tratado
no áudio em questão. Também mencionou que não faz objeções à compatibilidade entre o
GMU e o porte dos eventos que postulam reservas, com ressalva apenas ao XV Encontro de
Educação Musical, cujas informações adicionais atestaram que não houve pesquisa de
outros locais na Unicamp, além de não ficar claro o horário do evento e se o período total
compreende a instalação do linóleo, ao que foi respondido pelo Sr. Herivelton Zanotto que o
período constante na solicitação abrange a montagem e desmontagem do linóleo.

A seguir, a Profa. Raquel Zuanon questionou sobre a formalização em documento da
reunião do respectivo áudio apresentado pelo Sr. Herivelton Zanotto, ao que foi respondido
pelo Sr. Herivelton Zanotto que só havia arquivos de áudio, num repositório do computador
da DCult, criado na época em que as reuniões foram realizadas, sendo que a atual gestão do
GMU passou a publicar tantos os áudios como as atas das reuniões. Diante dessa
informação, a Profa. Rachel Zuanon corroborou com os demais conselheiros que esse
assunto dos critérios abordado nos áudios antecedia o atual Conselho e, em relação aos
eventos, que o Ginásio, por ter a denominação “Multidisciplinar”, deve comportar eventos
que possuem uma características de abrangência de público e de grandes proporções, não
sendo viável tratar de maneira excepcional eventos como as Efemérides, que possuem uma
certa regularidade no calendário - sugestão esta que, segundo ela “amplia” a categorização
dos itens 2 e 4 da proposta do Prof. Luciano Mercadante, com a necessidade de uma
discussão posterior das distinções de prioridades. Segundo, ela a categoria “eventos
culturais”, constante na proposta de critérios do Prof. Luciano Mercadante, deve ter a
nomenclatura ampliada para “eventos artísticos e culturais”, sendo o item 4 (atividades
esportivas regulares) também passível de ampliação para “práticas corporais, artísticas e
culturais regulares” , sem excluir a primeira, desde que os eventos de grande público sejam
os balizadores principais.

Ato contínuo, o Presidente Fernando Coelho elogiou a esboço realizado pelo Prof. Luciano
Mercadante e acrescentou à fala da Prof. Rachel Zuanon que o balizador deve ser construído
de modo que tenha uma compreensão fácil, sem transformar o Ginásio num local para
eventos, sem diferenciar arte e esporte, já que ambos têm características acadêmicas, e
privilegiando a ideia de público e utilização da arquibancada, desde que seja obtido o AVCB
que, conforme já havia mencionado, está em andamento com a contratação de uma empresa
para elaborar o projeto elétrico do GMU. Na sua visão, deve ser analisado se os grandes
eventos artísticos de outrora deverão ser considerados, haja vista o impacto que provocam



no funcionamento da Universidade, diferentemente dos grandes eventos esportivos, com
seleções e dança, que seriam bem vindos.

Logo após, o Sr. Herivelton Zanotto trouxe a informação solicitada pelo Prof. Luciano
Mercadante de que o evento “XV Encontro de Educação Musical” ocorrerá no período de
23 a 25/05, das 7h as 11h30 e das 15h às 20h, ao que recebeu como resposta do Prof.
Luciano Mercadante que, por ser no palco e não poder conciliar com as atividades
esportivas e abranger apenas 30 pessoas em cada atividade, não seria viável, já que a
premissa maior seria contemplar atividades e eventos com um número maior de usuários,
sugerindo que a solicitante da reserva procurasse outros lugares.

Com a palavra, o Presidente Fernando Coelho cogitou a possibilidade de um uso misto,
segundo o qual a atividade ocorreria no Ginásio pela manhã, quando não há muita demanda,
e em outro local no período da tarde e noite, ideia esta que foi imediatamente aprovada pelo
Prof. Luciano Mercadante.

Em seguida, o Sr. Herivelton Zanotto acrescentou que essa demanda de reserva do XV
Encontro de Educação Musical não constou na pauta de conflitos da última reunião porque
os outros solicitantes consentiram com a realização do evento, mas que colocou na pauta da
reunião atual porque o assunto dos eventos teve uma espécie de “reset” com a conjectura da
existência de uma normativa sobre os eventos que autorizava apenas o PIBIC, ao que foi
respondido pelo Presidente Fernando Coelho que verificasse com a solicitante essa
possibilidade de uso misto.

Ato contínuo, o Presidente Fernando Coelho colocou em votação a realização de todos os
eventos, inclusive o evento “41st International Conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray
Physics”, que foi questionado pelo Prof. Luciano Mercadante por ocorrer em junho de 2023,
o que obteve como resposta do Presidente Fernando Coelho que não afetaria as atividades
regulares, uma vez que os organizadores necessitam de um espaço definido previamente
para todo o preparo da logística do evento. Conforme extrato do chat abaixo, todos os
eventos foram aprovados pela maioria, com a abstenção da Srta. Luisa Crisol:



A seguir, o Presidente Fernando Coelho abordou o item “E” da ordem do dia, relativo à
aprovação da tabela de preços para uso dos espaços do Ginásio Multidisciplinar, pedindo ao
Sr. Herivelton Zanotto que explicasse o processo de definição desses valores e se os mesmos
seriam aplicados a todos os eventos, ao que foi respondido que a elaboração da referida
tabela de preços foi proveniente de uma pesquisa realizada em outros espaços na cidade de
Campinas e que os valores remetem apenas ao uso dos espaços pelos eventos externos, com
a cobrança adicional dos encargos trabalhistas e horas extras. Após essas observações, o
item foi colocado em pauta e aprovado pela maioria, com abstenção da Srta. Luisa Crisol,
conforme extrato do chat abaixo:

Logo após, o Prof. Luciano Mercadante fez uma observação de deixar expresso na tabela
que tais tarifas seriam aplicadas apenas para os eventos externos, ao que obteve o
consentimento imediato do Presidente Fernando Coelho.

Ato contínuo, o Presidente Fernando Coelho abordou o item “F” da pauta, relativo à
próxima reunião, na qual será criado os critérios de prioridade para uso dos espaços do
GMU, tendo como ponto de partida a proposta do Prof. Luciano Mercadante que, ato
contínuo, mostrou rapidamente sua proposta de classificação das atividades, compreendendo
atividades regulares de natureza esportivas, que teriam prioridade maior, seguidas por
eventos de naturezas diversas, sendo a primeira passível de uma subclassificação.

Em seguida, o Presidente Fernando Coelho solicitou ao Prof. Luciano Mercadante que
compartilhasse a última versão de sua proposta que serviria para direcionar as discussões da
reunião seguinte.

Na sequência, o Sr. Herivelton Zanotto inquiriu se o Conselho já queria definir a data da
próxima reunião, nos moldes do item “F”, ao que foi respondido pelo Presidente Fernando



Coelho que poderia ser feita uma consulta acerca da programação da reunião para um mês
depois, verificando a disponibilidade dos conselheiros.

Nestes termos, o Presidente Fernando Coelho agradeceu a presença dos Conselheiros e
encerrou a reunião. Para constar, eu, Herivelton Fabiano Zanotto, lavrei o presente
documento.


