
SECRETARIA DE PESQUISA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP 

 

Relatórios das reuniões realizadas 2016/2017 tendo como pauta a Política de Pesquisa da FE 

 

A Direção da FE juntamente com a Secretaria de Pesquisa, ao longo de 2016 e 2017, realizou 

várias reuniões tendo por finalidade aprimorar a estrutura e o funcionamento das atividades de 

pesquisa na Faculdade, fortalecer e articular as linhas de pesquisa bem como as atividades que 

envolvem os processos, a divulgação e os resultados da pesquisa na FE. 

 

Em 03/06/2016 - Realizamos uma reunião com os ex-coordenadores da Secretaria de Pesquisa 

da FE tendo por objetivo recuperar e atualizar o desenho da Secretaria de Pesquisa, bem como 

os serviços que poderiam ser desenvolvidos. Os participantes foram: Ana Luiza Smolka (ex-

coordenadora da Secretaria de Pesquisa da FE), Ana Maria Fonseca de Almeida (Coordenação 

Adjunta - Ciências Humanas e Sociais Fapesp), Antonio Carlos Amorim (ex-coordenador da 

Secretaria de Pesquisa da FE), Débora Mazza (coordenadora da Secretaria de Pesquisa da FE), 

Dirce Zan (Diretora da FE), Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira (ex-coordenadora da Secretaria 

de Pesquisa da FE), Maurício Érnica (Centro de Pesquisa da FE) e Thais Marin (Secretaria de 

Pesquisa FE). 

 

Avaliávamos que a Secretaria já possuía expertise em: 

1) Receber, modelar e enviar projetos de pesquisa para as agências de fomento à pesquisa 

e ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unicamp. 

2) Divulgar informações qualificadas sobre editais de financiamento à pesquisa e outras 

oportunidades. 

3) Produzir boletim informativo interno com informações sobre editais e oportunidades. 

4) Organizar repositório de dados de pesquisa em interface com a graduação, pós-

graduação e extensão. 

5) Colaborar na descrição e apresentação de informações sobre a pesquisa que subsidiem 

relatórios institucionais da unidade e da Universidade, tais como Anuário de Pesquisa 

da Unicamp, coleta de dados para Plataforma Sucupira, entre outros. 

 

Várias recomendações decorreram dessa reunião: 

1) Discutir o sentido da pesquisa em uma Faculdade de Educação que responde por dois 

cursos de graduação de formação de professores (Pedagogia e Física e Química 



Integrada), 22 licenciaturas, um programa de pós-graduação em Educação, 10 linhas de 

pesquisa e 36 grupos de pesquisa.  

2) Induzir a apresentação dos resultados das pesquisas de modo que eles encontrem os 

seus públicos: congressos, publicações, debate público, monografias, dissertações, 

teses, etc. 

3) Criar um dispositivo periódico (mensal – chamada/lembrete) para que docentes e 

discentes da FE divulguem seus produtos de pesquisa publicados na forma de livros, 

coletâneas, artigos, capítulos de livros, etc. avaliados pelos pares. 

4) Estimular a leitura e produção de pequenos comentários sobre teses, dissertações, 

concurso de livre docência e professor titular desenvolvidas pelos docentes e discentes 

5) Em diálogo com as áreas e setores responsáveis da FE, consolidar agenda de eventos 

permanentes na unidade, tais como:  

a) Projeto Memória - que visa registrar narrativas históricas de servidores docentes e não 

docentes da unidade. 

b) Projeto egressos - que objetiva manter o contato com os ex-alunos do curso de 

Pedagogia e permite o preparo de ferramentas de pesquisa sobre o percurso pessoal e 

profissional de egressos da Faculdade. 

c) Homenagem anual aos aposentados e ingressante da FE (servidores docentes e não 

docentes). 

d) Confraternização de fim de ano. 

 

 

Em 06/03/2017 - A Direção da FE e a Secretaria de Pesquisa solicitaram uma nova reunião 

envolvendo a Comissão Assessora da Secretaria de Pesquisa, as coordenadoras do Programa de 

Pós-Graduação em Educação e do Mestrado Profissional da FE e os representantes da Faculdade 

junto aos órgãos de pesquisa da Universidade. Foram convidados para a reunião: Ana Luiza 

Smolka (ausente) (ex-coordenadora da Secretaria de Pesquisa da FE), Ana Maria Fonseca de 

Almeida (Coordenação Adjunta - Ciências Humanas e Sociais Fapesp), Antonio Carlos Amorim 

(ex-coordenador da Secretaria de Pesquisa da FE), Débora Mazza (coordenadora da Secretaria 

de Pesquisa da FE), Dirce Zan (Diretora da FE), Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira (ex-

coordenadora da Secretaria de Pesquisa da FE), Guilherme Prado Toledo (ausente) 

(representante da FE na Comissão Central de Pesquisa da Unicamp), Heloisa Lins (ausente) 

(coordenadora do Mestrado Profissional), Mara Regina Martins Jacomelli (coordenadora da Pós-

Graduação em Educação), Maria do Carmo Martins (Conselho FAEPEX/Unicamp), Maurício 

Érnica) (ausente) (Centro de Pesquisa da FE) e Thais Marin ( Secretaria de Pesquisa FE). 



 

A pauta da reunião constava de: 

1) Breve relato das ações de pesquisa 2016/2017 

2) Centralização das informações sobre a pesquisa na Universidade 

3) Definição de prioridades 

 

Os participantes levantaram a importância de a Faculdade dar visibilidade e aprofundar os 

acordos e as relações bilaterais de internacionalização que envolvem docentes, discentes e 

grupos de pesquisa, entendendo-os como processos de formação, produção bibliográfica e fator 

de impacto no campo educacional. Destacou-se importância de a unidade aperfeiçoar o registro 

sobre as ações internacionais desenvolvidas nas bases do currículo lattes e Sipex, de modo a 

facilitar o acesso à informação no momento de elaboração do Anuário de Pesquisa e da coleta 

de dados da Plataforma Sucupira. Também se destacou a importância de se divulgar os 

resultados das pesquisas, bem como a participação de pesquisadores estrangeiros que circulam 

pela Faculdade por meio de notícias no site e de breves notas sobre publicações disponíveis. 

Sugeriu-se que a Secretaria Pesquisa aprofundasse ações de estímulo ao desenvolvimento de 

projetos internacionais de pesquisa, de produção bibliográfica validada entre os pares, 

divulgação de revistas indexadas, apoio aos periódicos existentes tendo em vista sua 

internacionalização em diálogo com setor já responsável pela atividade na FE. Discutiu-se 

também o que significa o fator de impacto na área de educação considerando a consciência 

crítica sobre as condições de produção do conhecimento e a presença da ciência e tecnologia 

nas dinâmicas educativas da sociedade e na melhoria da educação básica. O Protocolo de 

funcionamento da Secretaria de Pesquisa foi apresentado e discutido nessa reunião. 

 

 

Em 27/03/2017 - Uma nova reunião foi convocada pela Direção e Secretaria de Pesquisa, 

contando com a presença da coordenação da Pós-Graduação e do Mestrado Profissional da 

FE/Unicamp e os coordenadores das Linhas de Pesquisa da Pós-Graduação. Participaram: Ana 

Maria Fonseca de Almeida (coordenadora da Linha Educação e Ciências Sociais), André Luiz 

Paulilo (coordenador da Linha Educação e História Cultural), Débora Mazza (coordenadora da 

Secretaria de Pesquisa), Dirce Zan (Diretora da FE), Mara Jacomeli (coordenadora da Pós-

Graduação em Educação e representante da Linha História, Filosofia e Educação), Theresa Maria 

de Freitas Adrião (coordenadora da Linha Estado, Políticas Públicas e Educação), Soely Polidoro 

(representando a Linha de Pesquisa Psicologia e Educação). Aparecida Neri de Souza 



(coordenadora da Linha Trabalho e Educação) chegou atrasada e se inteirou dos 

encaminhamentos. Alguns coordenadores justificaram ausência. 

Nessa reunião, a Secretaria de Pesquisa apresentou o quadro atualizado das Linhas de Pesquisa, 

dos Grupos de Pesquisa e dos docentes a eles vinculados, considerando as aposentadorias e os 

docentes colaboradores do PPGE. Lembrou aos coordenadores de Linha, o Regimento Interno 

na FE referente à criação, manutenção e fechamento dos grupos de pesquisa, que segue abaixo. 

Apontou a existência de 36 grupos de pesquisa, estando quatro deles sem sala de trabalho. 

Segundo o diagnóstico dos coordenadores, eram eles: GREPPE, PHALA, SENSO e NETSS. 

 

 
Deliberação da Congregação da FE-Unicamp de 29/09/2008, que altera os artigos 62 
e 63 Regimento Interno da FE. 
 
           Artigo 62 – A criação de um grupo de pesquisa dar-se-á por proposta de 2 (dois) 
ou mais docentes em efetivo exercício na Faculdade de Educação, encaminhada à 
Congregação da FE. 
           § 1º - Para a proposta de criação, o grupo deverá apresentar o plano de trabalho 
que inclua organização e estrutura de funcionamento, projetos de pesquisa individuais 
e coletivos, áreas de atuação, entre outros aspectos; 
          § 2º - Na eventualidade de um grupo de pesquisa passar a contar com apenas 
01 (hum) docente em efetivo exercício na Unidade, o mesmo poderá ser mantido, caso 
incorpore um segundo membro, que seja, ao menos, um Professor Colaborador, 
credenciado como Pleno na Pós-Graduação. 
          Artigo 63 – Para os grupos de pesquisa criados até o dia 1º de janeiro de 2005 
admitir-se-á a possibilidade de serem mantidos com somente 01 (hum) Professor 
Efetivo em exercício ou com somente 01 (hum) Professor Colaborador, credenciado 
como Pleno na Pós-Graduação. 
         Parágrafo Único – Professor Pleno é aquele que atua no Programa de Pós-
Graduação nas atividades de orientação e docência, que contribui positivamente com 
sua produção científica para fins de avaliação do curso e não tem vínculo empregatício 
com outra instituição. 
 

 

A Direção se comprometeu a alojar os 36 grupos de pesquisa existentes, entendendo que esse 

era o limite de concessão de salas para grupos que a Faculdade tinha condições de hospedar. 

Entendeu, também, que as linhas e os grupos de pesquisa podem ser impactados por 

aposentadorias, contratações, mudanças nos rumos da pesquisa, oscilações nos interesses dos 

pesquisadores, mas que essa gestão operaria com este quadro.  

Os coordenadores das linhas de pesquisa solicitaram o encaminhamento dos documentos 

utilizados na reunião:  

Informações gerais sobre grupos e linhas de pesquisa (considerando todos os grupos de 

vinculação docente na FE e apenas o principal grupo de vinculação docente na FE) 



1) Composição dos grupos de pesquisa 

2) Composição das linhas de pesquisa 

3) Protocolo da Secretaria de Pesquisa 

 

Os documentos apresentados na reunião e solicitados pelos coordenadores das linhas de 

pesquisa foram enviados por email em 29/03/2017. 

 

Debora Mazza 

20/10/2017 

 


