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CONSELHO GESTOR GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta
minutos, 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, e com a presença dos demais conselheiros, a saber: Prof. Dr. Luciano
Allegretti Mercadante, Representante da Faculdade de Ciências Aplicadas nos termos da
Portaria FCA n.28/2021, Profa. Dra. Denise Hortência Lopes Garcia, Coordenadora de
Extensão do Instituto de Artes e a Srta. Luisa Moreira Crisol, Presidente da Liga das
Atléticas da Unicamp. Justificaram suas ausências os conselheiros Prof. Dr. Paulo Adriano
Ronqui, Prof. Dr. Carlos Gonçalves Machado Neto e Prof. Dr. Orival Andries Junior.

Inicialmente, o Presidente Fernando Coelho passou a palavra ao Sr. Herivelton Zanotto para
conduzir a reunião, o qual citou o primeiro informe relativo à substituição da conselheira
Profa. Dra. Rachel Zuanon Dias pela conselheira Profa. Dra. Denise Hortência Lopes
Garcia, eleita Coordenadora da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão do Instituto de Artes.
Já o segundo informe abordou a formatação mista do XV Encontro de Educação Musical,
ocorrendo de manhã no GMU e, de tarde e de noite, em outro local, aceitando a sugestão
dada pelo Conselho Gestor. Por sua vez, o terceiro e quarto informes dispuseram sobre o
início do funcionamento do GMU aos sábados, desde 02/04, e a otimização do uso da
quadra poliesportiva no período matutino pela LAU, seguindo sugestão do Conselho Gestor.
O quinto informe foi relativo à disponibilidade do GMU, a partir de 26/04/22, desde às
22:00 das terças até às 1:00 das quartas, para atividades da LAU, sobre o qual o Presidente
Fernando Coelho fez um breve relato acerca do histórico de todo esse processo de modo a
contribuir ao máximo para o fortalecimento da LAU nas competições em que ela participa e
representa a Unicamp.

Com a palavra, a Srta. Luisa Crisol agradeceu o funcionamento excepcional do GMU, que
atenderá as seleções de vôlei, aos sábados, e futebol masculino, às terças, lembrando que as
competições se iniciarão em maio, com a classificatória para o nacional, ao que foi
respondido pelo Presidente Fernando Coelho que, a despeito da limitação dos recursos, a
LAU poderá contar com o apoio da ProEC.

Por fim, o Sr. Herivelton Zanotto trouxe o sexto e último informe que abordou o início do
Projeto “Bate-Bola, Bate o Ponto”, atendendo os funcionários às quartas e quintas, das 7h às
8h, a partir de 27/04/22, ao que recebeu do Prof. Luciano Mercadante um comentário sobre
sua satisfação em ver que o funcionamento administrativo do GMU se adequar às
necessidades pedagógicas da Unicamp, e não o inverso como já ocorreu por muito tempo



em suas experiências, tendo como resposta do Presidente Fernando Coelho que a
Administração, apesar de algumas limitações financeiras, tem que facilitar esse processo.

Ato contínuo, o Sr. Herivelton Zanotto iniciou os itens da ordem do dia, sendo o primeiro a
aprovação da ata da reunião extraordinária de 16 de março de 2022, a qual foi aprovada pela
maioria, conforme extrato do chat abaixo:

Na sequência, o Sr. Herivelton Zanotto abordou o próximo item da ordem do dia, relativo ao
recurso encaminhado pelo Prof. Henrique Nogueira de Sá Earp, acerca da solicitação de
reserva indeferida de um mezanino para atividade externa de Aikidô, durante 1 (um) ano, de
segundas e quartas, no horário das 16h30 às 18h ou das 18h às 20h.

Logo após, o Prof. Luciano Mercadante questionou se o interessado havia impetrado esse
recurso na justiça comum, ao que foi respondido pelo Presidente Fernando Coelho que se
tratava de um precedente que o interessado citou para comprovar que não haveria
obrigatoriedade de registro profissional juntos aos Conselhos de Educação Física para
oferecer atividades de danças, yoga, artes marciais, karatê, artes marciais, judô, kickboxing,
taekwondo, jiu-jitsu e capoeira, ao que obteve o consentimento do Prof. Luciano
Mercadante, que concordou com as alegações do recurso após confirmar com o Sr.
Herivelton Zanotto de que o local para realização da atividade era o mezanino 3 e de que
não haveria conflitos com outras reservas.

Ato contínuo, a Profa. Denise Garcia solicitou um histórico dessa demanda, ao que foi
atendida pelo Sr. Herivelto Zanotto, que informou que o Sr. Henrique de Sá participou da
Chamada Pública para reservar um espaço no GMU para uma atividade externa remunerada
de Aikido, com captação de recurso para o Ginásio, sendo sua solicitação indeferida na
reunião do Conselho de feveiro, o que fez com que o interessado entrasse com um recurso
citando como precedente um parecer da turma do STJ sobre a não obrigatoriedade do CREF
para atividades como o Aikido, ao que obteve da Profa. Denise Garcia um questionamento
se a atividade tinha relação com a Extecamp, sendo respondida pelo Sr. Herivelton que era
uma atividade totalmente externa e complementado pelo Presidente Fernando Coelho que se



tratava de uma locação de um espaço com pagamento de aluguel ao GMU que seria
acolhido em uma conta específica para esse fim e destinado às melhorias na infraestrutura
do Ginásio, sem sobreposição com outras atividades que ocorrem no mezanino.

Logo após, o Sr. Herivelton Zanotto destacou que, na eventualidade de um parecer favorável
sobre esse recurso, antes do início das atividades seria necessária a validação dessa parceria
pela P.G. , que só estava aguardando o encaminhamento da ATA que foi aprovada na
reunião em questão, onde constava a tabela de preços para as atividades externas. Dessa
forma, continuou o Sr. Herivelton Zanotto, tendo esse parecer favorável da PG e também a
criação de uma rubrica para essa finalidade junto ao convênio da Funcamp, já seria possível
dar início às atividades que teriam duração de, no mínimo, um ano, ao que recebeu o
questionamento do Prof. Luciano Mercadante se o controle dos pagamentos das
mensalidades seria realizado pela Funcamp, sendo imediatamente confirmado pelo
Presidente Fernando Coelho.

Em seguida, o Sr. Herivelton Zanotto complementou que a formalização dessa parceria via
Funcamp era extremamente viável do ponto de vista do uso ágil dos recursos para as
manutenções do GMU, obtendo a concordância dos presentes.

A seguir, a Profa. Denise Garcia solicitou um esclarecimento sobre o significado da sigla
LAU, que foi imediatamente explicada pelo Presidente Fernando Coelho, inclusive com
uma contextualização sobre a finalidade, os treinamentos e os conflitos de reservas que
envolveram a LAU, o que foi corroborado pela Srta. Luisa Crisol.

Ato contínuo, o Sr. Herivelton Zanotto colocou no chat a votação do item “b” da ordem do
dia, sendo aprovado por unanimidade, conforme extrato do chat abaixo, sendo que o voto do
Prof. Luciano Mercadante ocorreu de maneira verbal:

Com a palavra, o Sr. Herivelton Zanotto avançou para o item “C” da pauta, relativo a uma
solicitação excepcional de reserva da área de entrada do GMU, sem interrupção das
atividades na quadra, para o evento “Fórum Especial de Sustentabilidade”, abrangendo o



período de 03/06/22 a 08/06/22, ao que foi complementado pelo Prof. Fernando Coelho que,
inclusive, acrescentou que o período a ser utilizado para o evento seria de 05 a 07/06/2022 e
que esse evento era uma parceria da ProEC com a Reitoria, o qual fazia parte da
comemoração dos 50 anos da “Estocolmo 72” e dos 30 anos da “Rio 92”, com a ideia de
discutir com base nas 17 O.D.S. de sustentabilidade as políticas de sustentabilidade junto à
sociedade, com o evento e os stands dos trabalhos ocorrendo numa parte da quadra que não
afetará as atividades do Ginásio, assim como ocorreu com o evento do Programa
UniversIDADE.

Ato contínuo, o Sr. Herivelton Zanotto acrescentou que o espaço em questão foi inserido no
projeto elétrico justamente para a montagem de estruturas de som e iluminação, pois sua
posição permite uma visibilidade a todos os anéis e tribunas, inclusive sem a necessidade de
instalação do linóleo, ao que teve a anuência do Presidente Fernando Coelho que, ainda,
explicou à Profa. Denise Garcia a finalidade do linóleo, a saber, de proteção do piso de
madeira para atividades não esportivas.

Em seguida, o Sr. Herivelton Zanotto colocou em votação o item “c” da Ordem do dia, que
foi aprovado por unanimidade, conforme extrato do chat abaixo:

Por fim, o Sr Herivelton Zanotto discorreu sobre o último item da ordem do dia, referente à
elaboração de critérios de prioridades para uso dos espaços do GMU, a partir da proposta do
conselheiro Prof. Dr. Luciano Mercadante.

Com a palavra, o Presidente Fernando Coelho questionou o Sr. Herivelton Zanotto se
houveram outras sugestões dos conselheiros, ao que recebeu como resposta que esse modelo
do Prof. Luciano Mercadante era o único existente para iniciar o debate, o qual recebeu uma
ressalva da Srta. Luisa Crisol para que, ao invés de “Atléticas”, constasse “LAU” nos
critérios de prioridades.



A seguir, o Prof. Luciano Mercadante afirmou que, diante dos conflitos do primeiro
semestre que foram resolvidos pelo Conselho Gestor, não haveria urgência para votar os
critérios de prioridades para uso dos espaços do GMU, sendo necessária que essa votação
ocorresse à luz das demandas de reservas e que tivesse a presença do Diretor da FEF, ao que
teve a concordância do Prof. Fernando Coelho, que acrescentou que, com outros exemplos
ao longo do ano, haveria um desenho que retrataria melhor essa realidade.

Após, o Sr. Herivelton Zanotto, considerou que esse adiamento seria importante até para
amadurecer a reflexão sobre a relação de prioridade entre atividades regulares e eventos de
grande público, sendo ainda necessária uma relação de prioridade entre as subcategorias das
atividades regulares, pois essa relação, juntamente com as reservas da LAU, seria o ponto
mais sensível dos conflitos. Outrossim, informou que, não havendo nenhum
encaminhamento imediato nessa questão dos critérios, que seria necessário utilizar o
mesmo texto da Chamada Pública para o segundo semestre, tendo como critério para
resolução dos conflitos a soberania do interesse institucional, uma vez que não haveria
tempo hábil para submeter o texto da Chamada Pública se esses critérios fossem definidos
ainda no primeiro semestre.

Ato contínuo, o Presidente Fernando Coelho questionou o Sr. Herivelton Zanotto, diante do
cenário de maior flexibilização da grade dos espaços do Ginásio, sobre a probabilidade da
existência de conflitos no segundo semestre de 2022 e, ainda, sobre a previsão de
publicação do edital, ao que foi respondido pelo Sr. Herivelton Zanotto que, relativo ao
segundo questionamento, normalmente o edital é publicado antes do término do primeiro
semestre, provavelmente, no começo de junho, mas que teria essa informação com mais
assertividade quando tivesse o retorno da FEF e do IA sobre a data mais conveniente para as
ofertas de disciplina de graduação e extensão. Sobre a primeira questão, o Sr. Herivelton
Zanotto respondeu que a tendência era que as atividades da LAU do primeiro semestre se
mantivessem para o segundo semestre, mas que haveria um gargalo decorrente dos eventos
que foram aprovados para o segundo semestre que deixariam a grade fechada em alguns
períodos.

Logo em seguida, o Presidente Fernando Coelho questionou o Prof. Luciano Mercadante se
haveria possibilidade de revisão da proposta em quinze dias, ao que teve uma resposta
positiva que fez com que o Presidente Fernando Coelho sugerisse uma nova reunião
extraordinária após 15 dias com uma pauta fechada sobre esse tema, forçando as pessoas a
darem sugestões e comparecerem à reunião, e que ele verificaria junto à PG um parecer
rápido sobre o texto da Chamada, de modo que fosse publicado dentro do cronograma de
junho, cogitado pelo Sr. Herivelton Zanotto, ao que teve a anuência dos presentes.



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.


