
ATA - 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022

CONSELHO GESTOR GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR

Aos dezenove de maio 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, 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, Prof. Dr. Paulo
Adriano Ronqui, Diretor do Instituto de Artes, 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. Justificou sua ausência o conselheiro Prof. Dr. Carlos
Gonçalves Machado Neto.

Inicialmente, o Presidente Fernando Coelho passou a palavra ao Sr. Herivelton Zanotto para
conduzir a reunião, o qual apresentou o Prof. Pedro Guimarães, Coordenador de Ensino de
Pós-Graduação do Instituto de Artes, convidado em razão do item “c” da ordem do dia, cuja
discussão foi antecipada e que estava relacionada à manutenção da reserva da Bateria
Alcalina que ocorre às segundas e quartas, das 17h às 19h30, na área externa do Ginásio, a
qual estava prejudicando as atividades acadêmicas do Instituto de Artes e de outros
Institutos. .

Com a palavra, o Prof. Pedro agradeceu a oportunidade de discutir esse assunto e falou
sobre a proximidade do local de ensaio em relação ao IA e que, no período da tarde, estava
prejudicando as atividades de ensino, uma vez que as defesas e seminários começam às 14h
e, muitas vezes, continuam após às 17h, além das atividades de estudo na biblioteca que
ficam comprometidas. O professor ressaltou que não é contra os ensaios, uma vez que é
uma atividade que congrega os alunos, apenas questionando o local e horário em que esses
ensaios são realizados, e que a mudança para o horário do meio dia não resolveria o
problema, sendo recomendável a transferência para outro local.

Ato contínuo, o Prof. Paulo Ronqui endossou os argumentos do Prof. Pedro, reiterando que
não tinha nada contra a Bateria, mas que houvesse um auxílio para que eles fossem
transferidos para outro local, não sendo viável também o horário das 12h. Também
informou que não houve um posicionamento definitivo do IA, uma vez que algumas
coordenações ainda não tinham se manifestado sobre o assunto.

Em seguida, a Profa. Denise Garcia informou que, a despeito da pendência da manifestação
de todos os departamentos, no horário do almoço, também pleiteado para os ensaios, há
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atividades de estagiários que dão apoio às rotinas acadêmicas, além de ensaios musicais, os
quais ficariam prejudicados na eventualidade dos ensaios ocorrer nesse horário.

Em seguida, o Prof. Luciano Mercadante sugeriu o teatro de arena e a Casa do Lago como
alternativas para o ensaio da Bateria Alcalina ou, então, que a reserva fosse de apenas 2
horas, ao invés de 2 horas e meia, ao que foi respondido pelo Prof. Paulo Ronqui que, diante
da reforma do Paviarte, o Teatro de Arena e a Casa do Lago estavam acolhendo as
disciplinas do IA, seja no meio do dia ou no final da tarde, dando como sugestão a Praça da
Paz, onde haveria a possibilidade de união com os alunos das exatas e áreas médicas.

Com a palavra, o Sr. Herivelton Zanotto ponderou que a Praça da Paz seria um ponto onde
a distância para os Institutos seria maior e afetaria menos as atividades de ensino, ao que
teve a observação do Prof. Fernando de que haveria necessidade de autorização da
Prefeitura do Campus que, embora tivesse fatores climáticos contrários aos ensaios, era um
local razoável, já que o importante seria não prejudicar as atividades didáticas, uma vez que,
no horário das 17h, as atividades administrativas dos órgãos localizados próximos à Praça
da Paz já estariam se encerrando. Diante disso, o Sr. Herivelton propôs o encaminhamento
de votação com duas opções, a saber: aprovação da manutenção da reserva ou reprovação
com consulta sobre a reserva da Praça da Paz e, em caso de indisponibilidade desse espaço,
convocação de uma nova reunião para votar esse assunto, ao que foi objetado pelo Prof.
Fernando com o argumento de que já estava claro que a manutenção da reserva estava
reprovada pelos membros e que restaria apenas a consulta da Praça da Paz junto à Prefeitura
do Campus, cabendo apenas auxiliar nessa logística.

A seguir, o Prof. Paulo Ronqui informou que seria necessário incluir a manifestação do IEL
acerca do ruído, ao que obteve a anuência do Prof. Fernando Coelho, que acrescentou que a
intenção não é impedir os ensaios, mas apenas transferi-los para um local mais apropriado.

Ato contínuo, o Prof. Luciano Mercadante propôs que os ensaios ocorressem no bosque da
FEF por estar longe das salas de aula, ao que teve como resposta do Prof. Fernando Coelho
que isso poderia prejudicar as aulas da FEF que estavam sendo retomadas nas quadras,
sendo realmente a opção da Praça da Paz mais viável.

Na sequência, o Sr. Herivelton Zanotto observou que essa consulta à Prefeitura Universitária
perpassaria também por um levantamento sobre a disponibilidade de um local para guarda
dos materiais, já que essa logística de transporte dos instrumentos era a razão de uma
resistência da equipe da Bateria Alcalina, ao que obteve a concordância do Prof. Fernando
Coelho. Com isso, o Sr. Herivelton Zanotto colocou no chat o item “C” da ordem do dia,
relativo à manutenção da reserva da Bateria Alcalina, sendo a mesma reprovada por três
votos contra um, conforme extrato da votação abaixo:
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Logo após a votação, o Prof. Paulo Ronqui ponderou que não haveria necessidade
interrupção imediata dos ensaios da Bateria Alcalina até que fosse encontrado um novo
local, tendo a concordância do Prof. Luciano Mercadante, ao que teve como resposta do
Prof. Fernando Coelho que poderia ser avaliado o impacto no IA até a definição de um novo
local, não havendo problema em manter os ensaios até essa definição, mas que a reserva já
estaria cancelada.

Dado esse encaminhamento, o Sr. Herivelton Zanotto avançou para o informe da pauta
acerca da reserva excepcional do GMU como alojamento para o evento “IX ENEI”, no
período de 21/07/2022 a 02/08/2022, sem a existência de conflitos, razão pela qual a
demanda entrou apenas com o status de informe.

Com a palavra, o Prof. Fernando Coelho acrescentou que a organização do evento tinha
inicialmente a intenção de fazer uma atividade cultural com 2000 pessoas, mas que não foi
possível aprovar em razão da ausência do AVCB e de adequações físicas do GMU, sendo a
essa atividade transferida para o Teatro de Arena e o GMU ficando com a função de
alojamento.

Na sequência, o Sr. Herivelton Zanotto colocou em votação o item “A” da ordem do dia,
relativo à aprovação da ata da reunião extraordinária de 26 de abril de 2022, sendo a mesma
aprovada por três votos a favor e uma abstenção, conforme extrato do chat abaixo:
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A seguir, o Sr. Herivelton Zanotto anunciou o item “b” da ordem do dia, relativo à
solicitação excepcional de reserva para o evento “ VIII SIMTEC”, no período de 30/09/22 a
12/10/2022, que foi colocado extraordinariamente na pauta em razão da necessidade da
definição de um local pela organização do evento por questões logísticas, tendo o Sr.
Herivelton Zanotto realizado as consultas de outros locais, como a Comvest, para subsidiar
os conselheiros nas deliberações.

Ato contínuo, o Prof. Paulo Ronqui acrescentou que a negativa da Comvest para essa
reserva ocorreu em razão do IA estar utilizando o galpão para suas atividades, haja vista que
o Paviartes estava com as reformas em atraso.

Após, o Prof. Fernando Coelho discorreu sobre o valor institucional do evento, devendo ser
tratado com o mesmo status do PIBIC.

Com a palavra, o Prof. Luciano Mercadante chamou atenção sobre a possibilidade de
restringir a quantidade de eventos no GMU por mês, destacando que o evento que dura três
dias leva até 15 dias quando envolve montagem e desmontagem, sendo o GMU o único
espaço para comportar esse porte de público. Feito isso, questionou sobre as demandas de
eventos para o 2º semestre, ao que teve como resposta do Sr. Herivelton Zanotto que a
Chamada Pública ainda seria aberta, mas que havia recebido consulta do SIMTEC, além dos
eventos que já estavam exauridos na última Chamada Pública.

Em seguida, o Sr. Herivelton Zanotto colocou o item “b” em votação, sendo o mesmo
aprovado por três votos e uma abstenção, conforme extrato do chat abaixo:
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Em seguida, o Sr. Herivelton Zanotto anunciou o item “d” da pauta, relativo à elaboração
de critérios de prioridades para uso dos espaços do GMU, a partir da proposta inicial do
Prof. Dr. Luciano Mercadante. Segundo ele, faría-se uma votação entre as principais
categorias que utilizam a quadra poliesportiva, sendo excluída apenas as "atividades artística
e culturais" que não possuem demanda para uso da quadra como atividades e, sim, como
eventos, uma vez que a demanda dessas atividades artísticas está mais relacionada ao palco.
Com isso, faria-se uma votação específica para os critérios de uso da quadra e dos espaços
esportivos (mezaninos, corredores dos anéis) e outra votação para uso do palco, onde as
atividades artísticas e culturais teriam uma prioridade até maior comparativamente à quadra.
Também seria mantida para os eventos a nomenclatura "Eventos internos de relevância
institucional" porque assim impediria que os solicitantes, ao lerem a Chamada Pública,
superestimassem seu público só para conseguir a reserva, cabendo ao Conselho analisar o
mérito da relevância institucional de cada evento, podendo ter o tamanho do público como
critério. Por fim, também seria incluída a categoria eventos internos, justamente para
diferenciar dos eventos internos de relevância institucional, além de incluir a categoria
eventos externos - com isso, segundo ele, haveria uma classificação completa das demandas
que existem no GMU.
Continuando suas considerações, o Sr. Herivelton Zanotto acrescentou que, para a quadra
poliesportiva e espaços esportivos, faría-se primeiro uma votação da prioridade entre as
categorias principais, a saber: atividades esportivas regulares, eventos Internos, eventos
internos de relevância institucional e eventos externos. E, uma vez feita a votação da
prioridade entre essas principais categorias, faria-se em seguida um fatiamento delas, ou
seja, uma votação sobre a prioridade das subcategorias menores que compõem essas
categorias maiores, como é o caso por exemplo das "Atividades esportivas regulares", que
se subdivide em "Atividades esportivas acadêmicas", "Atividades da LAU" , "Atividades
Externas" e "Outras Atividades da Comunidade Interna". Por fim, dentro da subcategoria
"Atividades Esportivas Acadêmicas", de acordo com ele, também se faria uma votação
sobre a prioridade das subcategorias menores que a compõem, tais quais: ensino, pesquisa e
extensão.
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Com a palavra, o Prof. Fernando Coelho inquiriu o Sr. Herivelton Zanotto se havia intenção
de votar os critérios na presente reunião, ao que obteve resposta afirmativa em razão da
necessidade de encaminhar a Chamada Pública à Procuradoria Geral, para análise, com
retorno até o dia quinze de junho para que fosse possível publicá-la, caso contrário se
publicaria a Chamada Pública com os critérios atualmente vigentes.
A seguir, a Profa. Denise Garcia expressou a opinião acerca do caráter confuso do
documento inicial sobre os critérios, ao que teve como resposta do Prof. Luciano
Mercadante que sim, pois era um esboço inicial, mas que gostaria de ver a proposta do Sr.
Herivelton Zanotto formalizada para ter uma noção melhor, sendo favorável a poucas regras
para que o Conselho Gestor não ficasse amarrado, devendo os eventos ser tratado de forma
separada e a votação desses novos critérias ser realizada em modo “off line” , por e-mail, ao
que teve a anuência do Prof. Fernando.

Ato contínuo, o Prof. Paulo Ronqui reforçou sua impressão sobre o estado confuso do
documento, sendo necessário também fazer um detalhamento da categoria 2, relativa às
atividades artísticas e culturais ou, então, deixar os critérios mais abertos para contemplar as
deliberações do Conselho Gestor, como propôs o Prof. Luciano Mercadante, ao que teve
como resposta do Prof. Fernando que seria melhor uma solução intermediária, já que um
edital muito aberto não daria possibilidade de dizer “não” para alguma demanda, mas que
também não poderia deixar os critérios com muitas subdivisões e, sim, com uma
categorização mais geral para que o solicitante soubesse exatamente como sua demanda
seria enquadrada. Feito isso, o Prof. Fernando perguntou ao Sr. Herivelton Zanotto quando
ele pretendia publicar o Edital.

Em resposta, o Sr. Herivelton Zanotto informou que pretendia publicar no dia quinze de
junho, mas que havia um receio de não haver tempo hábil no trâmite com a Procuradoria
Geral, ao que foi respondido pelo Prof. Fernando Coelho de que poderia fazer a votação por
e-mail e, em seguida, ele conversaria com a procuradora Fernanda para dar prioridade nessa
demanda.

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.
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