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            VIII REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze, às dezenove hora e trinta 
minutpos no auditório da Luiz Tenório da Câmara Municipal de São Paulo cito Viaduto Jacarei 
nº 100 – 1º Sub Solo - São Paulo/SP, reuniram-se os representantes das entidades esportivas 
acadêmicas que assinaram a respectiva lista de presença em anexo para a seguinte ordem do 
dia: 1-) Finais do Juesp; 2-) Ciclo de Palestras; 3-) Assuntos Gerais. O Sr. Presidente da reunião 
Sr. Thiago Baptista Scapulatiello, iniciou os esta reunião, agradecendo a presença dos filiados  
e iniciando os trabalhos, fez a leitura do edital e passou para o Item 1-) da pauta, foi solicitado 
para o Sr. Mauzler Paulinetti dar as suas explicações sobre o JUESP e a respectivas finais, foi 
enaltecido a participação das AAA´s e Instituições, como também a dinâmica junto as 
Regionais de Santos, Vale do Paraíba e Campinas, realizando suas conferências e concluindo ou 
prestes a concluírem suas fases, possibilitando programarmos quanto as finais, que conforme 
entendimentos, realizaremos de forma descentralizada, permitindo fazermos boas finais nesta 
cidades onde possuímos as regionais. Na próxima reunião discutiremos com mais detalhes. 
Não havendo questionamentos dos presentes, passamos para o próximo item 2-) Ciclo de 
Palestras, o Sr. Presidente concedeu a palavra para a Profa. Deborah Palma que fez um 
preâmbulo sobre seus projetos direcionados para as AAA´s e Instituições quanto a qualidade, 
capacitação e treinamento junto aos dirigentes e colaboradores, possibilitando mais 
conhecimento junto a gestão das entidades e um aprendizado que objetiva o crescimento 
sustentável das filiadas e a sua “excelência junto ao esporte”. Declarou sobre a programação 
de uma série de eventos, a exemplo do que fizemos em Parceria com a Confederação 
Brasileira de Basquete – CBB o congresso técnico do Basquete Universitário 3 x 3,  para 
Novembro realizaremos um outro Seminário de um dia com convidados ilustres e com larga 
experiência em eventos, conceitos, gestão e negócios, assim exposto será parte das 
realizações desta gestão investir nestes seminários, cursos e palestras sob a coordenação da 
profa. Deborah, necessitando das IES e/ou AAA´s havendo interesse em sediar estes eventos, a 
disponibilidade dos espaços e sendo possível a infra estrutura, os custos de palestrantes e 
outras despesas serão suportadas pela própria FUPE, enfatiza o Sr. Presidente Thiago, havendo 
concordância dos presentes, deliberamos pela continuidade. Concluindo esta reunião pelo 
Item 3-) Assuntos Gerais, foram abordados a programação de fazermos uma reunião aberta 
para Dezembro e também iniciar o processo das adequações estatutárias e devida reforma, 
não havendo mais ninguém que queira usar da palavra, dou por encerrada esta reunião, que 
vem assinada também pelo presidente e advogado. 
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