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ATA DA TRECENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos 2 

vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se a 3 

Congregação da Faculdade de Educação, na sala 3 do bloco “E”, Térreo, do Prédio 4 

Principal, sob a presidência da Diretora da Faculdade de Educação, Professora Doutora 5 

Dirce Djanira Pacheco e Zan, e com o comparecimento dos seguintes conselheiros: 6 

Alexandro Henrique Paixão, Ana Lúcia Guedes Pinto, Antônio Carlos Dias Júnior, Débora 7 

Cristina Jeffrey, Débora Mazza, Elisabeth Barolli, Evaldo Piolli, Felipe Borges Pache, 8 

Gilsberty Augusto Malaquias Boscolo, Jórgias Alves Ferreira, José Claudio do Espírito 9 

Santo Souza, José Roberto Montes Heloani, Lalo Watanabe Minto, Liz Vitória do Amaral 10 

Silva, Luciane Aparecida Grandin, Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, Mara Regina Martins 11 

Jacomeli, Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Maurício Érnica, Renê José 12 

Trentin Silveira, Robson Bomfim Sampaio, Selma de Cássia Martinelli, Wencesláo 13 

Machado Oliveira Júnior. Como convidadas compareceram: Ana Archangelo – Presidente 14 

da Comissão Permanente de Formação de Professores (CPFP/CCG), André Luiz Paulilo 15 

e a ATU da Unidade, Rosa Maria Marins Gobbi Sebinelli. A Professora Dirce Zan deu 16 

início à 306ª reunião da Congregação da Faculdade de Educação, cumprimentando os 17 

senhores conselheiros e justificando a ausência dos seguintes conselheiros: Antônio 18 

Carlos Rodrigues de Amorim, Duini Magalhães Redondo, Luciano Pereira, Lavínia Lopes 19 

Salomão Magiolino. Em seguida a Professora Dirce Zan colocou em votação a Ata da 20 

305ª Reunião Ordinária da Congregação da FE realizada em 24/08/2016, a qual foi 21 

aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em votação a Ata da 59ª Reunião 22 

Extraordinária da Congregação da FE realizada em 31/08/2016. O acadêmico Felipe 23 

Borges Pache questionou o fato da ata da reunião extraordinária, que tratou sobre a 24 

aprovação do edital do processo seletivo da Pós-Gradução, ter sido reduzida apenas às 25 

decisões finais, não contemplando as discussões que, na sua opinião, foram muito 26 

importantes. A Professora Dirce Zan esclareceu que as atas são de fato anotações 27 

resumidas das discussões que ocorrem nas reuniões da Congregação. Entretanto as 28 

reuniões são gravadas e as mídias ficam disponíveis na secretaria da Direção, para 29 

consulta. Após os esclarecimentos prestados, a Professora Dirce Zan colocou em votação 30 

a ata da 59ª Reunião Extraordinária da Congregação da FE realizada em 31/08/2016, a 31 

qual foi aprovada com 2 abstenções. A seguir, a Professora Dirce Zan deu entrada na 32 

pauta da reunião. I) EXPEDIENTE. Informou que no dia anterior havia sido feita uma 33 

homenagem aos servidores aposentados da Unicamp no VI SIMTEC – Simpósio de 34 

Profissionais da Unicamp, e a servidora homenageada da Faculdade de Educação, de 35 

acordo com indicação da CSA da FE, foi a servidora que atuou junto à Biblioteca, Maria 36 

Alice Cherubim. A Professora Dirce Zan cumprimentou a servidora pela homenagem 37 

recebida. Aproveitou também para informar que no dia 26/10 no período da tarde haveria 38 

a tradicional homenagem aos aposentados e a recepção dos ingressantes na FE. Informou 39 

ainda que no dia 16/12 seria realizada a festa de confraternização da FE, todavia ainda 40 

não estava definido como seria, se almoço ou happy hour. A Professora Débora Mazza 41 

ressaltou que no dia 26/10, na homenagem dos aposentados e acolhida dos ingressantes, 42 

haveria a participação especial do Prof. Sérgio Lorenzatto, cujo tema seria: “Uma parte não 43 

contada da história da Faculdade de Educação da Unicamp”. O Professor Evaldo Piolli 44 

sugeriu que a Congregação providenciasse uma moção contrária à reforma do Ensino 45 

Médio. A Professora Dirce Zan ressaltou que caso os conselheiros estivessem de acordo, 46 

deveria ter uma proposta de texto para aquele dia mesmo, e que fosse apresentado até o 47 

final da reunião para aprovação. O Professor Renê Trentin reforçou a proposta do Prof. 48 
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Evaldo, sugerindo a organização de debates na FE envolvendo estudantes. Aproveitou 1 

também para propor que para o final do ano tivesse uma atividade diferente, como um 2 

Concerto de Natal, por exemplo. O Professor Evaldo Piolli comprometeu-se a 3 

providenciar a redação da moção. Sendo assim, a Professora Dirce Zan propôs a inclusão 4 

em pauta como item C.13. A acadêmica Liz Vitória do Amaral Silva informou que o tema 5 

poderia ser tratado na Semana da Educação. A Professora Mara Jacomeli informou que 6 

estava finalizando o período de inscrição para o processo seletivo de pós-graduação e que 7 

até aquela data tinham 995 candidatos inscritos. Desses candidatos, 189 eram cotistas, 8 

sendo 180 negros e 9 pessoas com deficiência. Informou ainda que a CAPES percebeu 9 

um erro de repasse referente a 2015 no montante de R$ 229.089,00 referente ao PROAP, 10 

e que seria corrigido o mais breve possível. A Professora Ana Archangelo reforçou a 11 

divulgação do seminário da CPFP que seria realizado no dia seguinte, 29/09, cujo tema 12 

seria os estágios. A Professora Débora Mazza solicitou a inclusão do item C.14 – 13 

Solicitação de apoio contra o fechamento de salas de Educação de Jovens e Adultos no 14 

Distrito de Barão Geraldo, a pedido de Cláudio Borges da Silva, professor de História na 15 

Educação de Jovens e Adultos da EMEF Profa. Dulce Bento Nascimento, no bairro do 16 

Guará, em Barão Geraldo. A Professora Dirce Zan passou os seguintes informes do 17 

CONSU: 1) Foi apresentada minuta de deliberação e calendário de eleição para Reitor. A 18 

dúvida era se a eleição seria eletrônica ou em papel. Há todo um investimento para que 19 

seja votação eletrônica. Na reunião do CONSU de novembro seria apresentada a proposta. 20 

2) Orçamento na Unicamp: o adjetivo mais usado é que a situação é gravíssima. A 21 

arrecadação do ICMS vem caindo mês a mês. Todavia não foi cogitada a hipótese de que 22 

houvesse corte de salário nem do 13º salário.  A Professora Dirce Zan salientou que na 23 

questão do orçamento apareceram 4 propostas: A) A suspensão imediata de qualquer 24 

nova contratação de professor ou funcionário. Há 79 concursos em tramitação e 23 vagas 25 

livres. Após longa discussão, o item foi retirado de pauta com retorno para a reunião do 26 

CONSU de novembro. B) Suspensão dos cursos oferecidos aos funcionários pela 27 

EDUCORP. Foi previsto no orçamento de 2016 o valor de R$ 1 milhão, do qual foi gasto o 28 

valor de R$ 853.000,00, ou seja, seria uma economia de apenas R$ 147.000,00. O CONSU 29 

foi contrário à proposta apresentada. Todavia o Prof. José Claudio Geromel, autor da 30 

proposta quis que o tema fosse tratado no orçamento de 2017. C) Suspensão dos 31 

pagamentos dos cargos da Administração Central. Informou que a secretaria da Direção 32 

enviaria aos conselheiros da Congregação os documentos que tratam da questão para 33 

ciência. Foi esclarecido que a dupla matrícula caracteriza como subsídio e a GR é 34 

incorporada aos vencimentos do servidor. E que o teto fosse o salário de um docente MS-35 

6 e também que a GR deixe de ser incorporada. D) A quarta proposta foi apresentada pelo 36 

Prof. Flavio Ribeiro de Oliveira, de que neste ano não fossem pagos os prêmios Zeferino 37 

Vaz e Ensino da Graduação. Que os docentes contemplados recebessem apenas os 38 

certificados, pois seria uma economia de R$ 2,5 milhões. O assunto retornaria na 39 

continuação do CONSU na terça-feira seguinte. A Professora Ana Lúcia Guedes 40 

informou que na última segunda-feira compareceu na abertura do VI SIMTEC – Simpósio 41 

de Profissionais da Unicamp e que na mesa estiveram presentes todos os ex-reitores da 42 

Unicamp. Salientou que cada um falou sobre sua passagem pela universidade, sobre os 43 

50 anos da Unicamp e um ponto comum na fala de todos foi o orçamento. O grande desafio 44 

seria mostrar o que fazemos, pois, os contribuintes brasileiros estão bem sensíveis e 45 

atentos a questão. O acadêmico José Claudio do Espírito Santo Souza ressaltou que 46 

as pessoas precisam saber o que fazemos aqui. As pessoas não sabem a diferença de 47 

uma escola e uma universidade. O Professor Maurício Érnica frisou que a Unicamp 48 
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contribui para desqualificar a carreira docente. Os salários nas faculdades privadas são 1 

muito melhores que na Unicamp. O acadêmico Robson Bomfim Sampaio disse que este 2 

é um debate que não se encerraria ali. Seria importante que a população entendesse que 3 

aqui não é um espaço de privilégios, mas de ciência e desenvolvimento do conhecimento. 4 

O servidor Jórgias Alves Ferreira frisou que no momento de greve houve discussões 5 

sobre a situação política que vivemos, sobre os ataques que estamos sofrendo, sobre o 6 

sucateamento das universidades públicas, porém só naquele momento. O que a população 7 

enxerga é que a Unicamp “educa e cura”. E no CONSU, quando é falado em gasto com 8 

pessoal acima de 100%, a primeira coisa a cortar é contratação de pessoal. A Professora 9 

Dirce Zan informou que a Direção não abriu as inscrições para Promoção por Mérito para 10 

o 2º semestre de 2016, tendo em vista as diversas ações de contingenciamento da Reitoria. 11 

Na reunião da CEPE sinalizou o estudo que os departamentos deveriam fazer. Este ano 12 

não foi difícil a distribuição das cotas, pois as que vieram foram suficientes para os 13 

processos abertos. Todavia para o próximo ano, haveria necessidade de estudos para 14 

distribuição das cotas. Sugeriu a reedição do “SOS – Universidade Pública”. O acadêmico 15 

Felipe Borges Pache colocou a necessidade de resolução da questão dos estágios na FE 16 

para os alunos da Pedagogia. Informou que fora solicitada inclusão na pauta da 17 

Congregação, mas que o pedido não fora aceito pela Direção e que havia estudantes que 18 

poderiam perder o ano. A Professora Dirce Zan esclareceu que o assunto não havia sido 19 

pautado, devido à falta de informações que fundamentassem o pedido e que a 20 

Coordenação de Graduação estava cuidando do assunto. A servidora Luciane Grandin 21 

achou injusto os estudantes dizerem que o tema não estava sendo tratado. A Professora 22 

Débora Jeffrey reforçou as palavras da servidora Luciane e ressaltou que foram feitas 23 

reuniões com o CAP, com os docentes, com os orientadores de estágio, com as chefias de 24 

departamento, e que na CG o assunto foi item de pauta, todavia não havia representação 25 

estudantil. A comissão de estágios seria retomada em outubro e a temática seria debatida. 26 

Frisou que após a greve, os assentos dos estudantes nas instâncias da FE não estavam 27 

sendo ocupados. A acadêmica Liz Vitória do Amaral Silva salientou que os estudantes 28 

sabiam que a Coordenação estava indo atrás, mas que estavam preocupados em como 29 

ficariam os estágios nesse semestre. Frisou que não foi uma afronta. A Professora Dirce 30 

Zan ressaltou que não haveria como pautar o assunto dos estágios, devido à falta de 31 

documentos e esclarecimentos. O Professor Maurício Érnica frisou que o tema estava 32 

em discussão nas instâncias da FE, todavia os assentos não estavam sendo ocupados 33 

pela representação discente. A Professora Débora Jeffrey ressaltou que o 34 

encaminhamento dado foi com aprovação do Centro Acadêmico. Estranhou que os 35 

estudantes não tivessem procurado a Coordenação de Graduação, pois estavam sempre 36 

abertos, bem como a Comissão de Graduação. O acadêmico José Claudio do Espírito 37 

Santo Souza desculpou-se em nome dos estudantes com a servidora Luciane e Profa. 38 

Débora Jeffrey, pois a fala havia sido grosseira. O acadêmico Felipe Borges Pache 39 

também se desculpou e solicitou inclusão do item na pauta da Congregação. O item seria 40 

o C.15. Em seguida, deu sequência à reunião, entrando na II) ORDEM DO DIA: A) Para 41 

Ciência: A.1) Junção dos grupos ALLE “Alfabetização, Leitura e Escrita” e AULA “Trabalho 42 

Docente na Formação Inicial”, que passam a denominar-se “ALLE/AULA – Alfabetização, 43 

Leitura e Escrita e Trabalho Docente na Formação Inicial”. A Professora Dirce Zan 44 

parabenizou a Profa. Ana Lúcia Guedes e a Profa. Norma Sandra Ferreira pela iniciativa 45 

tão positiva. A.2) Relatório de Atividades – Coordenação de Licenciaturas – Gestão 2014 46 

a 2016. A Professora Dirce Zan cumprimentou o Prof. Rogério Moura, a Profa. Heloísa 47 

Lins e a Profa. Elisabeth Barolli pela gestão junto à Coordenação de Licenciaturas da FE. 48 
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A Professora Elisabeth Barolli disse que espera que a próxima gestão dê continuidade 1 

às propostas, uma das quais, seria a substituição do Curso 56 por uma Licenciatura em 2 

Ciências. A.3) Renovação do Reconhecimento do Curso de Pedagogia. A Professora 3 

Dirce Zan parabenizou a Profa. Débora Jeffrey pela atuação junto aos avaliadores do CEE, 4 

quando de sua vinda em junho. O Professor Lalo Watanabe Minto informou que percebeu 5 

divergências no documento do CEE/SP, referente a disciplinas do DEFHE, bem como nas 6 

referências bibliográficas. A Professora Débora Jeffrey agradeceu à Direção da FE, às 7 

chefias de departamento, aos estudantes, à CPFP, pois em plena greve pôde ter a 8 

colaboração de todas as categorias para que a avaliação do Curso de Pedagogia pudesse 9 

acontecer pelos conselheiros do CEE. Salientou que alguns ajustes nos relatórios foram 10 

solicitados pela Coordenação aos departamentos. A versão final foi esta enviada. Frisou 11 

que foi a aprovação possível, porém não a que queriam. Entretanto até a próxima 12 

avaliação, que seria daqui a 4 anos, haveria reavaliação do Curso de Pedagogia. Em 13 

seguida, a Professora Dirce Zan deu continuidade à reunião passando para os itens B) 14 

PARA HOMOLOGAÇÃO. B.1) Aprovação do Edital referente ao Concurso Público de 15 

Provas e Títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, 16 

na Área de Psicologia Educacional, na Disciplina EP 107 – Introdução à Pedagogia – 17 

Organização do Trabalho Pedagógico – DEPE. Processo: 19-P-30.289/2015. 18 

Encaminhado à Procuradoria Geral “ad referendum” da Congregação. B.2) Aprovação do 19 

Edital referente ao Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de 01 cargo de 20 

Professor Titular, nível MS-6, em RTP, na Área de Educação Escolar, na Disciplina EP 376 21 

– Prática de Ensino e Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 22 

DEPRAC. Processo: 19-P-30.285/2015. Encaminhado à Procuradoria Geral “ad 23 

referendum” da Congregação. B.3) Aprovação do Edital referente ao Concurso Público de 24 

Provas e Títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, 25 

na Área de Política Educacional: Educação Básica, na Disciplina EL 212 – Política 26 

Educacional: Organização da Educação Brasileira – DEPASE. Processo: 19-P-27 

30.258/2015. Encaminhado à Procuradoria Geral “ad referendum” da Congregação. B.4) 28 

Proposta de Reoferecimento do Curso de Difusão Científica-S EDU-0173 – “Aquisição do 29 

Conhecimento do Sistema Escrito nas Classes do PROEPRE – Módulo I”. Parecer 30 

favorável da CEFE nº 26/2016. Carga Horária: 60 horas presenciais. Responsável: Profa. 31 

Dra. Orly Zucatto Mantovani de Assis. Encaminhado “ad referendum” da Congregação. A 32 

seguir a Professora Dirce Zan submeteu os itens B.1 ao B.4 para homologação, os quais 33 

foram aprovados por unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan passou à apreciação 34 

dos itens destacados. B.5) Resultado da Eleição para Suplentes de Representantes 35 

Docentes (MS-3, MS-6 e Bancada Docente) junto à Congregação – biênio 2016-2018: MS-36 

6 – TITULAR. Votantes: 09; votaram: 08. Sérgio Ferreira do Amaral: 08 votos. MS-3 – 37 

DOUTOR. Votantes: 58; votaram: 55. Nima Imaculada Spigolon: 28 votos; Regina Maria 38 

de Souza: 23 votos; brancos: 02 votos; nulos: 02 votos. BANCADA DOCENTE. Votantes: 39 

88; votaram: 78. Jorge Megid Neto: 53 votos (2º suplente); Guilherme do Val Toledo Prado: 40 

51 votos (3º suplente); Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto: 44 votos (4º 41 

suplente); Arnaldo Pinto Júnior: 32 votos (5º suplente); branco: 01 voto. A Professora 42 

Dirce Zan cumprimentou os colegas que se colocaram à disposição. Também agradeceu 43 

a comissão eleitoral. Salientou que como havia apenas uma vaga disponível para suplente 44 

para MS-3, o assento seria para a Profa. Nima Imaculada Spigolon devido ao maior número 45 

de votos. Após os esclarecimentos, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação 46 

o qual foi aprovado por unanimidade. B.6) Resultado da consulta para escolha da 47 

Presidente e Vice-Presidente da Comissão Permanente de Formação de Professores – 48 
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CPFP, da Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação, Coordenação do Curso de 1 

Graduação – Licenciaturas e Coordenação da Comissão de Biblioteca. Resultado da 2 

apuração simples para Comissão Permanente de Formação de Professores: Candidatos: 3 

Profa. Dra. Ana Archangelo (presidente) e Profa. Dra. Soely Ap. Jorge Polydoro (vice-4 

presidente): 40 votos – 47,62%. Prof. Dr. Carlos Eduardo Albuquerque Miranda 5 

(presidente) e Profa. Dra. Jackeline Rodrigues Mendes (vice-presidente): 35 votos – 6 

41,67%. Brancos: 4 votos – 4,76%; Nulos: 5 votos – 5,95%. Total de 84 docentes. 7 

Resultado da apuração simples para Coordenação de Pós-Graduação: Candidata: Profa. 8 

Dra. Mara Regina Martins Jacomeli. Votos favoráveis – Docentes: 65 votos; Funcionários: 9 

26 votos; Pós-Graduandos: 24 votos; Total: 115; 65,71%. Votos brancos: Docentes: 8 10 

votos; Funcionários: 5 votos; Pós-Graduandos: 7 votos; Total: 20; 11,43%. Votos nulos: 11 

Docentes: 11 votos; Funcionários: 14 votos; Pós-Graduandos: 15 votos; Total: 40; 22,86%. 12 

Votos totais: Docentes: 84 votos; Funcionários: 45 votos; Pós-Graduandos: 46 votos; Total: 13 

175; 100%. Resultado da apuração simples para Coordenação de Licenciaturas. 14 

Candidatas: Profa. Dra. Alexandrina Monteiro – Coordenadora e Profa. Dra. Gabriela 15 

Guarnieri de Campos Tebet – Coordenadora Associada. Votos favoráveis – Docentes: 54 16 

votos; Funcionários: 31 votos; Discentes Licenciatura Química e Física (56): 5 votos; Total: 17 

90; 65,69%. Votos brancos: Docentes: 9 votos; Funcionários: 4 votos; Discentes 18 

Licenciatura Química e Física: 1 voto; Total: 14; 10,22%. Votos nulos: Docentes: 21 votos; 19 

Funcionários: 10 votos; Discentes Licenciatura Química e Física (56): 2 votos; Total: 33; 20 

24,09%. Votos totais: Docentes: 84 votos; Funcionários: 45 votos; Discentes Licenciatura 21 

Química e Física (56): 8 votos; Total: 137; 100%. Resultado da apuração simples para 22 

Coordenação de Comissão de Biblioteca. Candidato: Prof. Dr. André Luiz Paulilo. Votos 23 

favoráveis – Docentes: 77 votos; 91,67%. Votos brancos: Docentes: 2 votos; 2,38%. Votos 24 

nulos: Docentes: 5 votos; 5,95%. Votos totais: Docentes: 84 votos; 100%. A Professora 25 

Dirce Zan agradeceu os colegas que participaram do processo. Salientou que a Direção 26 

considerou positivo o fato de 2 chapas terem se apresentado para a CPFP. Considerou 27 

muito importante também os docentes recém contratados na FE, que hoje estão em torno 28 

de 40%, se colocarem à disposição para os cargos de gestão. É importante porque muitos 29 

já tiveram experiências administrativas em outras universidades. Cumprimentamos e 30 

referendamos os nomes eleitos. O Professor Alexandro Paixão agradeceu a presença 31 

de vários docentes nos debates. Também agradeceu a comissão eleitoral composta pelas 32 

servidoras Rosa Sebinelli, Vera Gonçalves e Thaís Marin, além dos servidores da Área de 33 

TIC, em especial ao servidor Edgar da Rocha que deu todo o suporte necessário ao 34 

processo eletrônico. A Professora Mara Jacomeli agradeceu o apoio dos colegas para 35 

que ela pudesse dar continuidade ao seu trabalho na Coordenação de Pós-Graduação da 36 

FE. A Professora Ana Archangelo agradeceu à comissão eleitoral e também a 37 

oportunidade de continuar desenvolvendo as atividades na CPFP. A Professora Débora 38 

Mazza ressaltou que sentiu falta da participação dos alunos tanto da Graduação quanto da 39 

Pós-Graduação no processo de consulta. Aproveitou para agradecer aos colegas que se 40 

colocaram à disposição da Faculdade. O Professor Renê Trentin cumprimentou a todos 41 

que participaram da eleição e ressaltou que seria importante que sempre tivesse mais que 42 

uma chapa e também enfatizou que a maturidade demonstrada no processo eleitoral, se 43 

mantivesse. Sugeriu que nas próximas eleições houvesse mais tempo para os debates e 44 

menos tempo para votação. Ressaltou novamente a baixa participação discente nas 45 

consultas feitas. A Professora Elisabeth Barolli sugeriu que se preparassem melhor as 46 

próximas transições de gestões. Frisou que quanto à participação dos estudantes, é difícil, 47 

porque eles não sabem o que ocorre dentro de uma coordenação de curso. O Professor 48 
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Alexandro Paixão salientou que há graves falhas nos processos da FE, entretanto ele 1 

usou o espaço da sala de aula para favorecer o processo de consulta. A Professora Dirce 2 

Zan submeteu o item para votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida 3 

passou-se para os itens C) PARA DELIBERAÇÃO: Os itens a seguir não foram 4 

destacados e, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. C.2) Solicitação 5 

de admissão da Profa. Dra. Cristiane Machado na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-3.1, tendo 6 

em vista sua aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 01 7 

Cargo de Professor Doutor, na Área de Teoria das Organizações, na Disciplina EP 164 – 8 

Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar – DEPASE. Parecer do Projeto 9 

de Pesquisa. Processo 19-P-25.457/2016. C.3) Relatório de Atividades. Parecer do 10 

Departamento e das Coordenações. Prof. Dr. José Claudinei Lombardi – DEFHE. C.4) 11 

Relatório referente ao período de Estágio Probatório da Profa. Dra. Selma Borghi Venco – 12 

DEPASE. Parecer do Departamento. C.5) Inclusão para efeito de Concurso Público da 13 

Disciplina ED 734 – Educação e Desigualdade Social: O Aprendizado da Diferença, na 14 

Área de Educação e Cultura – DELART. C.6) Atribuição de Novos Cargos ou Funções 15 

de Professor Titular (MS-6) para 2016. OF. Circular CVD nº 02/2016. DELART – Solicitação 16 

de abertura de 01 vaga para Concurso de Professor Titular na Área de Educação e Cultura, 17 

na Disciplina: ED 734 – Educação e Desigualdade Social: O Aprendizado da Diferença. 18 

C.7) Proposta de Oferecimento do Curso de Extensão-S EDU-0139 – “A Construção do 19 

Projeto de Convivência na Escola e o Papel do Professor Tutor”. Carga Horária: 65 horas 20 

presenciais. Responsável: Profa. Dra. Telma Pileggi Vinha. Parecer favorável da CEFE nº 21 

027/2016. C.8) Proposta de Oferecimento do Curso de Extensão-S EDU-0170 – “A 22 

Convivência Ética na Escola”. Carga Horária: 100 horas presenciais. Responsável: Profa. 23 

Dra. Telma Pileggi Vinha. Parecer favorável da CEFE nº 028/2016. C.9) Solicitação de 24 

Revalidação de Diploma Estrangeiro de Pós-Graduação. Análise de Parecer: a) Tania 25 

Dantas Gama. Processo 01-P-9366/2016 - (Doutorado em Educação). Título do Trabalho: 26 

“Oralidade na sala de aula: concepções e registros de práticas de um grupo de professores 27 

de Língua Portuguesa”. Ano de conclusão 2015. Local: Universidade Lusófona de 28 

Humanidades e Tecnologias – Portugal. Parecer favorável da Comissão de Especialistas. 29 

b)  Dilce de Melo Santos. Processo 01-P-796/2016 - (Doutorado em Educação). Título do 30 

Trabalho: “SABER, FAZER, SER E CONVIVER: uma lição permanente no controle da 31 

violência escolar convocando os garantidores da educação para uma práxis pedagógica 32 

inovadora”. Ano de conclusão 2014. Local: Universidad San Carlos – Paraguai. Parecer 33 

desfavorável da Comissão de Especialistas. c) Carlos Roberto Gonçalves Selva. Processo 34 

01-P-31.600/2015 - (Mestrado em Educação). Título do Trabalho: “As redes sociais como 35 

ambiente pedagógico no curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências, Educação e 36 

Tecnologia do Norte do Brasil em Boa Vista – Roraima”. Ano de conclusão 2012. Local: 37 

Asunción – Paraguai. Parecer desfavorável da Comissão de Especialistas. d) Lilian Fortuna 38 

Clara Fabiani. Processo 01-P-1076/2016 - (Mestrado em Educação). Título do Trabalho: 39 

“História da Matemática e sua aplicabilidade em sala de aula”. Ano de conclusão 2014. 40 

Local: Universidad San Carlos – Paraguai. Parecer desfavorável da Comissão de 41 

Especialistas. C.10) Relatório Final do Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado: a) 42 

Prof. Dr.  Luiz Fernando Condes Sangenis, sob a supervisão do Prof. Dr. Dermeval Saviani, 43 

no período de 01 de março a 30 de agosto de 2016. b) Profa. Dra. Ermelinda Maria 44 

Barricelli, sob a supervisão da Profa. Dra. Ana Luiza Bustamante Smolka, no período de 45 

01 de janeiro de 2014 a 30 de dezembro de 2015. C.11) Solicitação de ingresso no 46 

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado da Profa. Dra. Mônica Ribeiro da Silva 47 

(UFPR), sob a supervisão da Profa. Dra. Nora Rut Krawczyk, no período de 01 de fevereiro 48 
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a 31 de dezembro de 2017. A seguir, a Professora Dirce Zan passou à apreciação dos 1 

itens destacados. C.1) Relatório Final do GT Formação de Professores. A Professora 2 

Dirce Zan salientou que o item fora retirado de pauta da reunião da Congregação de agosto 3 

por falta de tempo para discussão, sendo assim, retornaria como o primeiro item para 4 

deliberação. O Professor André Paulilo informou que o objetivo do GT foi o de organizar 5 

ações propositivas. Aproveitou para agradecer a oportunidade de poder apresentar na 6 

Congregação. Foi um trabalho de 1 ano, que foi conduzido pelas 2 coordenações, de 7 

Pedagogia e Licenciatura. A Professora Dirce Zan esclareceu que o GT merece os 8 

cumprimentos da Congregação pela elaboração do documento e que as coordenações e 9 

a Comissão de Graduação se pautassem nesses estudos para poderem aplicar os pontos, 10 

rever, observar a partir dos apontamentos. A Professora Ana Archangelo frisou que a 11 

exposição do Prof. André foi excelente e é um cenário de urgência. O Professor 12 

Wencesláo Machado Oliveira Júnior ressaltou que, para ele, não havia ficado claro qual 13 

seria o encaminhamento do documento. Entendeu que era um documento que pensou a 14 

relação da formação de professores e a sociedade, mas apenas no interior da 15 

universidade. E ainda que o documento apontava para menor endogenia. O Professor 16 

Renê Trentin questionou qual a necessidade de o documento ser aprovado pela 17 

Congregação e qual seria a consequência dessa aprovação. Solicitou que fossem mais 18 

bem explicados os objetivos e possíveis impactos dessa aprovação. A Professora Dirce 19 

Zan disse que o aceite do documento pela Congregação da FE, significaria que o 20 

documento serviria de base para orientar as coordenações. Após aprovação, seria 21 

encaminhado às Coordenações. A Professora Débora Mazza salientou que o primeiro GT 22 

de Formação de Professores fez um trabalho importante de análise (diagnóstico) do curso 23 

e avançou pouco no prognóstico. O segundo GT se pautou no sentido de aprofundar a 24 

análise e as propostas, entretanto, o documento, se apresenta inacabado e conta com o 25 

envolvimento das câmaras e da comunidade da FE, mas que era propositivo. O Professor 26 

Lalo Watanabe Minto perguntou se seria possível sugerir alguma inclusão no documento, 27 

pois gostaria de sugerir que o termo “gratuita” fosse incorporado no documento, todas as 28 

vezes em que o princípio “6 – A defesa de uma educação laica, republicana e socialmente 29 

referenciada”, fosse mencionado no relatório. Após diversas intervenções dos senhores 30 

conselheiros, a Professora Dirce Zan propôs a finalização do trabalho do GT, 31 

encaminhando em seguida o documento à Coordenação de Graduação, submetendo o 32 

item para aprovação o qual foi aprovado com uma abstenção. C.12) Convênio Faculdade 33 

de Educação/PNAIC. A Professora Dirce Zan informou que, tendo em vista a carta de 34 

entrega de cargos da Coordenação do PNAIC (Profa. Ana Lúcia Horta Nogueira, Profa. 35 

Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto e Profa. Jackeline Rodrigues Mendes) à 36 

Direção da Faculdade de Educação e a condição estabelecida pela Congregação de junho 37 

de 2015, vinculando a manutenção do programa na Faculdade ao repasse de recursos 38 

financeiros, seria necessário definir a ruptura ou não da FE junto ao programa. A 39 

Professora Ana Archangelo destacou que é preciso considerar o que pode significar essa 40 

ruptura em termos nacionais. A Professora Ana Lúcia Guedes frisou que acha importante 41 

a continuidade da Unicamp junto ao PNAIC, mas é algo complicado pensar em realizar um 42 

programa desse porte sem recursos. O servidor Jórgias Alves Ferreira esclareceu que 43 

os recursos utilizados em 2015 foram sobras de 2013 e 2014. Salientou que os relatórios 44 

financeiros apresentados referentes a esse período ainda não foram aprovados. A Profa. 45 

Maria Inês Petrucci informou que quando os recursos vêm de um órgão federal, como é 46 

o caso do PNAIC, há dificuldade no repasse para um órgão estadual, a Unicamp. Salientou 47 

que vê com preocupação essa ruptura. A Professora Dirce Zan ressaltou que é uma 48 
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situação distinta do passado. O programa está em andamento, porém a FE não tem 1 

recursos para bancar. Frisou que as 3 coordenadoras não ficariam mais e que seria uma 2 

decisão difícil, mas necessário pautar diante do cenário nacional. A Professora Ana 3 

Archangelo perguntou se caso a FE saísse do programa, seria devolvido para a CCG? O 4 

Professor Renê Trentin perguntou se não seria importante verificar se não há algum 5 

docente interessado em assumir a coordenação do programa. A Professora Mara 6 

Jacomeli acha importante consultar preliminarmente a CCG. O Professor Maurício 7 

Érnica sugeriu que a FE levasse o programa para a CCG, verificando se tem condições 8 

de assumir os impactos financeiros. A Professora Dirce Zan salientou que as 9 

coordenadoras, durante o último ano, se dedicaram e estiveram envolvidas e não foram 10 

remuneradas pelo trabalho. A Professora Ana Archangelo sugeriu que a Direção 11 

marcasse uma audiência com o Pró-Reitor de Graduação, pois não seria preciso esperar 12 

a reunião ordinária da CCG. O servidor Jórgias Alves Ferreira informou que diante da 13 

situação de impasse, que fosse enviado um relatório circunstanciado à PRG. A Professora 14 

Dirce Zan propôs que a Direção da Unidade relatasse à Pró-Reitoria de Graduação a 15 

situação das ações do convênio, limitadas pela ausência de repasses desde 2014 e 16 

agravada agora, pela solicitação de desligamento da Coordenação, buscando, se possível, 17 

estabelecer uma posição conjunta da unidade e da universidade, frente às dificuldades 18 

relativas ao programa. A Professora Dirce Zan colocou o item para votação, o qual foi 19 

aprovado por unanimidade. Em seguida a Professora Dirce Zan sugeriu que devido ao 20 

adiantado da hora as moções incluídas na pauta (itens C.13 e C.14) não fossem lidas 21 

naquele momento, mas que fossem enviadas aos conselheiros por e-mail para aprovação. 22 

Os conselheiros foram favoráveis. C.13) Moção contrária à Reforma do Ensino Médio no 23 

país. C.14) Solicitação de apoio contra o fechamento de salas de Educação de Jovens e 24 

Adultos no Distrito de Barão Geraldo. C.15) Estágios no Curso de Pedagogia. Professora 25 

Dirce Zan encaminhou votação para a retirada de pauta do ponto, após as ponderações 26 

feitas por alguns conselheiros em relação à falta de tempo e de informações necessárias 27 

para a discussão do assunto. Entretanto o acadêmico Felipe Borges Pache insistiu que 28 

o assunto dos estágios fosse tratado naquela reunião. A Professora Débora Jeffrey frisou 29 

que não era intenção da Coordenação de Graduação prejudicar nenhum estudante. 30 

Ressaltou que em nenhum momento os estudantes chamaram a Coordenação para 31 

conversar. Reafirmou que o assunto estava sendo resolvido de forma institucional e que a 32 

Congregação precisaria de instrumentos para discussão na reunião, o que não havia no 33 

momento. Diante das considerações expostas, a Professora Dirce Zan submeteu a 34 

retirada de pauta com retorno na próxima reunião da Congregação, após o assunto ser 35 

tratado nos departamentos. A retirada de pauta foi aprovada com 4 abstenções. A seguir, 36 

a Professora Dirce Zan encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. Nada 37 

mais havendo a tratar, eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Direção da 38 

Faculdade de Educação, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto à apreciação 39 

dos senhores conselheiros. A mídia contendo a íntegra da reunião encontra-se à 40 

disposição na Secretaria da Direção. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 20 de outubro de 41 

dois mil e dezesseis. 42 


