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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e oito, 2 

reuniu-se na sala do bloco D, 1º. andar, a Congregação da Faculdade de Educação, com a 3 

presença dos seguintes membros: Ana Maria Fonseca de Almeida, Anna Regina Lanner de 4 

Moura, Angela Fátima Soligo, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Antonio Miguel, Aparecida 5 

Neri de Souza, Caroline Maria Florido, César Apparecido Nunes, Gabriela T. de Freitas R. 6 

Vilhagra, Hélio Salvador Corrêa, Lalo Watanebe Minto, James Patrick Maher, Mara Regina Lemes 7 

de Sordi, Marcela P. Moraes de Oliveira, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Inês 8 

Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Pedro Ganzeli, Raquel Pigatto Vale Menezes, Roberta Gurgel 9 

Azzi, Sérgio Antonio da Silva Leite, Silvio Donizette de Oliveira Gallo e Vicente Rodriguez. 10 

Ausências justificadas: Antonio Carlos de Oliveira, Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Márcia de Paula 11 

Leite, Maria Carolina Bovério Galzerani, Olga Rodrigues de Moraes Von Simsom, Renê José 12 

Trentin Silveira, Selma de Cássia Martinelli e Yoko Toma Celestino. De início, o Professor Sérgio 13 

Leite submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Vigésima Quinta Reunião Ordinária, a qual foi 14 

aprovada com 02 abstenções e com as seguintes ressalvas: sugestão do Professor Pedro 15 

Ganzeli: página 05, linhas 35/37, o parágrafo ficou assim redigido: “A Comissão de Licenciatura 16 

aprovou a alteração do Catálogo para o Curso de Geografia, o qual propõe que os seus alunos de 17 

licenciatura possam cursar qualquer disciplina da pedagogia ou licenciatura, existindo assim 18 

vagas reservadas para a licenciatura no Curso de Pedagogia”; sugestão do Professor César 19 

Nunes: página 07, linhas 04/12, o parágrafo ficou assim redigido: “O Professor César Nunes disse 20 

que esse assunto já esteve por 02 vezes na pauta das reuniões do Departamento e afirma que 21 

houve, em sua opinião, falha de encaminhamento na discussão, mas que, com relação à 22 

Secretaria de Pesquisa, já aprovada, a matéria já configura um ponto pacífico. O DEFHE espera 23 

que a Secretaria de Pesquisa seja organicamente elaborada, com ajustes e atribuições 24 

institucionais claras e objetivas. A Comissão de Pesquisa, embora desejável, deve ser melhor 25 

discutida na Unidade”; sugestão da Professora Aparecida Neri de Souza: página 03, linhas 26 

54/55, o parágrafo ficou assim redigido: “A Professora Aparecida Neri de Souza salientou que há 27 

condições entre as informações contidas entre o parecer da pós-graduação e o parecer elaborado 28 

pela Professora Márcia Leite”. O Professor Pedro Ganzeli aproveitou, ainda, para sugerir um 29 

cuidado maior com relação a redação das Atas, principalmente na descrição das decisões 30 

assumidas. I) EXPEDIENTE: A) O Professor Sérgio Leite informou que: 1- o Professor Sérgio 31 

Eduardo M. Castanho assumirá a Cadeira 31, da Academia Campinense de Letras, no próximo 32 

dia 09/10, às 20 horas; 2- a partir das 14 horas do dia de hoje e amanhã, a partir das 15:30 horas 33 

acontecerá o XVI Congresso interno de iniciação científica – PIBIC. A cerimônia de abertura será 34 

nos auditórios do Centro de Convenções e a exposição dos trabalhos será na quadra do Ginásio 35 

Multidisciplinar da Unicamp; 3- tendo em vista a solicitação do Professor Ezequiel Theodoro da 36 

Silva, Presidente da ALB e, após consulta aos Departamentos, a Direção/FE encaminhou em 37 

16/09, apenas o nome da Professora Dione Lucchesi de Carvalho, para compor a Comissão 38 

Organizadora do 17º. COLE. Salientou que o pedido da ALB foi para a indicação de dois 39 

representantes e que, ainda, existe tempo hábil, caso haja outros docentes interessados; 4- na 40 

semana passada ocorreu uma reunião com a Direção/FE e o Setor de Multimeios, na qual os 41 

funcionários apresentaram problemas com relação às demandas que estão chegando muito em 42 

cima da hora, bem como a falta  de tempo para organizá-las a contento. Informou, ainda, que a 43 

Sra. Luciana Rodrigues, Secretária de Eventos, também participou da reunião onde apresentou as 44 

dificuldades em atender as solicitações que chegam à Secretaria, on line. Sendo assim, a 45 

Direção/FE sugere que todas as demandas encaminhadas à Secretaria de Eventos sejam 46 

também encaminhadas com cópia ao Setor de Multimeios. O Professor Sérgio Leite aproveitou o 47 

ensejo para informar que a Comissão de Tecnologias de Informação e Comunicação em 48 

Educação/FE – TICs terminou de elaborar a proposta de funcionamento da Videoconferência/FE e 49 

providenciará, agora, uma proposta semelhante para o Setor de Multimeios/FE. A idéia principal é 50 

para que o Setor de Multimeios, a Secretaria de Eventos e a Videoconferência atuem em 51 
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conjunto. A seguir, o Professor Sérgio Leite fez um breve relato dos últimos acontecimentos que 1 

envolveram o Setor de Multimeios e alguns docentes da FE, bem como os encaminhamentos 2 

dados pela Direção/FE, a respeito do assunto. Disse, ainda, que a Direção/FE lamenta a forma 3 

com que tais questões foram veiculados, nas listas de e-mails da FE. A Professora Aparecida 4 

Neri de Souza disse achar muito complicado discutir, na rede de e-mails da FE, questões internas 5 

e importantes; sugeriu que as  relações de trabalho na FE, como por exemplo, política de 6 

qualificação, estágio, reposição do quadro de funcionários, funções/atribuições, etc, sejam 7 

discutidas nesta Congregação. Afirmou que problemas envolvendo funcionários estão sempre 8 

aparecendo e, isto demonstra claramente que necessitam ser pensados e discutidos com mais 9 

cuidado. Propôs, então, que o tema seja incluído na pauta desta sessão. O Professor César 10 

Nunes acha que vale a pena pensar se a política administrativa não seria, apenas, de 11 

responsabilidade da Direção/FE e das Chefias Imediatas, pois tal tema poderia onerar muito a 12 

Congregação que, atualmente, já é bastante longa e cansativa. A Funcionária Rosa Maria M.G. 13 

Sebinelli, ATU/FE, esclareceu que nada impede que a questão seja apreciada nesta 14 

Congregação mas, sugeriu que preliminarmente seja feito um estudo minucioso pelo CONSAD/FE 15 

– Conselho Administrativo para que, desta forma, não tome muito tempo da reunião. Salientou, 16 

ainda, que já existem dois temas importantes para serem discutidos pela Congregação, no início 17 

do próximo ano, ou seja, a “Avaliação Institucional” e a “Certificação dos Funcionários”, que 18 

também será feita no nível da Universidade. Sendo assim, o Professor Sérgio Leite sugeriu 19 

pautar o assunto nesta Congregação, somente após a finalização dos trabalhos referentes à 20 

Certificação dos Funcionários, que será feita pelo CONSAD e pela Direção/FE. A sugestão do 21 

Professor Sérgio Leite foi acatada por unanimidade; 5- será realizado no dia 24/10/2008, sexta-22 

feira, às 14 horas, no Salão Nobre/FE, uma Cerimônia Especial para celebrar o Dia do Professor e 23 

o Dia do Funcionário Público e, também, homenagear os professores e funcionários que se 24 

aposentaram em 2008. Informou, ainda, que em breve o evento será divulgado amplamente; 6- 25 

participou no período de 10 a 12/09/2008, juntamente com as Professoras Ângela Soligo e Maria 26 

Inês Petrucci, do FORUMDIR, que ocorreu simultaneamente com o Encontro dos Coordenadores 27 

de Pedagogia, e que um dos pontos que mais chamaram à atenção nas discussões, foi com 28 

relação à EAD – Educação à Distância, bem como a política que o Governo Federal está 29 

implantando com relação à questão.  Salientou que, apesar de a FE ter afirmado sua posição, já 30 

defendida historicamente, é necessário que a FE tenha uma clara indicação sobre a política na 31 

área. Desta forma, sugeriu que o GT-EAD/FE organize um Seminário Interno, o mais breve 32 

possível. A Professora Angela Soligo fez um breve relato das discussões ocorridas no Fórum 33 

dos Coordenadores de Pedagogia, que pela primeira vez resolveu, também, incluir os 34 

Coordenadores das Licenciaturas. Salientou, ainda, a importância de tais reuniões, as quais 35 

fornecem ao MEC indicadores dos princípios que os Coordenadores gostariam que fossem 36 

respeitadas pelo Ministério. A Professora Maria Inês Petrucci disse que o ponto mais tocante foi 37 

com relação à EAD nas licenciaturas, que já está acontecendo e criando dificuldades, pois os 38 

cursos à distância já concorrem com os cursos presenciais em algumas regiões. Desta, forma 39 

acha necessário e importante discutir o assunto internamente com a participação do GT-EAD/FE. 40 

O Professor Sérgio Leite informou a presença da Professora Helena C.L. de Freitas no 41 

FORUMDIR, representando a CAPES, e as conversas que tiveram durante o encontro, bastante 42 

relevantes e esclarecedoras. Sugeriu, então, que a referida docente seja convidada a participar do 43 

Seminário, a ser organizado pela GT-EAD/FE, tendo em vista sua grande experiência na área. A 44 

sugestão do Professor Sérgio Leite foi acatada por unanimidade. Aproveitando a oportunidade, a 45 

Estudante Caroline Maria Florido sugeriu que seja criado um espaço, no site da FE, para a 46 

veiculação das informações sobre as atividades do GT-EAD/FE. B) O Professor César Nunes  47 

registrou um voto de louvor ao Professor Dermeval Saviani que recebeu o “Prêmio Jabuti/2008”, 48 

pela publicação do livro “História das idéias pedagógicas no Brasil”. II) ORDEM DO DIA: A) Para 49 

Ciência: A.1) Contratação de Docentes para LIBRAS – Informação CVD nº.13/2008 e 50 

OF.FE.nº.191/2008. O Professor Sérgio Leite informou que, apesar de a Congregação/FE, em 51 
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sua reunião de 03/03/2008, solicitar à CVD a atribuição de 01 vaga para a disciplina de Libras 1 

para os cursos de pedagogia e licenciatura que não fosse computada entre as 40 vagas 2 

aprovadas pelo CONSU para 2008, a Comissão manteve a posição anterior. Sendo assim, a 3 

Direção/FE encaminhou, em 04/09/2008, ao Professor Fernando Costa, Presidente da Comissão, 4 

o OF.FE.nº. 191/2008 esclarecendo mais uma vez o pedido, bem como mantendo a posição inicial 5 

da FE. Informou, ainda, que a Direção/FE está esperando um novo posicionamento da CVD e que 6 

manterá a Congregação/FE devidamente informada sobre novos acontecimentos. A.2) 7 

Contratação emergencial em substituição ao Professor Valério José Arantes – DEPE. O 8 

Professor Sérgio Leite esclareceu que o referido docente solicitou afastamento de suas funções 9 

na FE, para atuar junto à ADUNICAMP, no período de 01/08/2008 e que, tendo em vista a 10 

Resolução GR nº.28/2003, a Direção/FE já está providenciado a tramitação do processo. B) Para 11 

Deliberação: os itens abaixo relacionados, não foram destacados e, colocados em votação, foram 12 

aprovados por unanimidade: B.5) Solicitação de integração como Professor Colaborador  do Prof. 13 

Dr. Ezequiel Theodoro da Silva – DELART. B.7) Relatório do Semestre Sabático da Profª. Drª. 14 

Olga Rodrigues de Moraes von Simson, referente ao período de 01/01 a 30/06/2008. B.8) 15 

Solicitação de Licença Especial (semestre sabático) da Profª. Drª. Selma de Cássia Martinelli – 16 

DEPE. B.9) Concurso para Professor Livre Docente na Área de Filosofia da Educação, na 17 

Disciplina EP330 – Filosofia da Educação II – DEFHE. Candidato: Prof. Dr. Silvio Donizetti de 18 

Oliveira Gallo. B.11) OF.DIF.nº.93/08 – solicitando a indicação de docente para Comissão de 19 

Graduação do IFGW: Profª. Drª. Elizabeth Barolli – titular, Prof. Dr. Dirceu da Silva – suplente. 20 

B.13) Áreas e Disciplinas para Concurso nos Departamentos DEPE, DECISE, DELART, DEPRAC 21 

e DEFHE. (O DEPASE não solicitou alteração alguma, mantendo-se as áreas anteriores já 22 

aprovadas). Quadro síntese das Áreas e Disciplinas. B.14) Formulário Proposta de Curso de 23 

Difusão (extensão) Projeto “Ajuru”, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira. 24 

Pareceres favoráveis do DEFHE e CEFE – curso gratuito. B.15) Alteração de Cronograma dos 25 

Cursos de Especialização: - Educação de Jovens e Adultos, - Educação Infantil e, - A Pesquisa e 26 

a Tecnologia na Formação Docente. B.16) Curso de Especialização Novas Tecnologias Digitais 27 

na Educação. Aprovação do novo cronograma de oferecimento do curso e lista de alunos. A 28 

seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: B.1) Manifestação da Profª. Drª. Ivany 29 

Rodrigues Pino sobre o fechamento do LITE. OF.DECISE nº.105/2008, Deliberação da 30 

Congregação de 25/06/2008, Parecer do TICs e, Parecer da CEPE/FE. De início, o Professor 31 

Sérgio Leite fez uma síntese do encaminhamento de todo o processo, que vem ocorrendo desde 32 

abril/2008, bem como da decisão da CEPE/FE que acatou a proposta da Professora Ivany Pino no 33 

sentido de que: 1- o logo e a sigla do LITE não sejam mais utilizados; 2- que as produções do 34 

LITE sejam transferidas ao Grupo de Políticas Públicas e Educação – GPPE, do qual a Professora 35 

Ivany é membro-pesquisadora, como Professora Colaboradora. O Professor Sérgio Leite 36 

salientou que a CEPE lembra que o espaço físico utilizado pelo LITE,  os móveis e equipamentos 37 

são parte do acervo da FE, devendo seu destino ser definido pelas instâncias competentes da 38 

Unidade. A Professora Aparecida Neri de Souza informou que, como representante da bancada 39 

docente, foi procurada pela Professora Ivany Pino que questiona a decisão da CEPE/FE e 40 

solicita que o acervo do LITE seja transferido para o GPPE, pois o mesmo, é fundamental para a 41 

continuidade da pesquisa. A Professora Aparecida Neri de Souza informou, ainda, achar 42 

pertinente o pedido da Professora Ivany Pino. A Professora Angela Soligo disse que, apesar de 43 

concordar com as Professoras Ivany e Neri, é preciso cuidado ao dizer que o acervo pertence ao 44 

grupo, pois na verdade tanto os móveis como os equipamentos pertencem à FE. Não sabe se o 45 

espaço do GPPE vai comportar todo o material. Esclareceu, ainda, que em nenhum momento a 46 

CEPE pensou em dificultar o importante trabalho realizado pelo LITE. Após uma breve discussão 47 

acerca do assunto e, alguns pedidos de esclarecimentos, o Professor Sérgio Leite colocou em 48 

votação o parecer da CEPE/FE, o qual foi aprovado com 01 abstenção e, com o seguinte adendo: 49 

que o espaço físico utilizado, até então, pelo LITE, bem como os móveis e equipamentos, tendo 50 

em vista pertencerem ao acervo da FE, terão seu destino definido pelas instâncias competentes 51 
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da Unidade, após consulta à Professora Ivany Pino sobre suas necessidades para a continuidade 1 

de sua pesquisa. B.2) Revisão dos artigos 62 e 63 do Regimento da Faculdade de Educação. 2 

Parecer da CEPE/FE e, Manifestação dos Departamentos. De início, o Professor Sérgio Leite 3 

prestou alguns esclarecimentos com relação às discussões ocorridas na reunião da CEPE, o qual 4 

originou o Parecer em anexo e, lembrou que a Congregação/FE havia votado um prazo, até 5 

setembro/2008, para se construir uma proposta coletiva sobre a revisão dos itens 62 e 63. O 6 

Professor Vicente Rodriguez salientou que a postura da CEPE e da Direção/FE em discuti-los 7 

foi muito positiva. O Professor Pedro Ganzeli chamou a atenção para o termo “Professor 8 

Colaborador Pleno”, usado no parecer da CEPE, pois o mesmo não existe na legislação da FE 9 

nem, tampouco, na da Universidade. O Professor Silvio Gallo esclareceu que o termo “Professor 10 

Colaborador Pleno” existe na Pós-Graduação e na CAPES mas, na Unicamp a nomenclatura é 11 

um pouco confusa e que o assunto está sendo estudado pela PRPG. Sugeriu, então, alterar o 12 

termo para “Professor Pleno”. Os Professores Silvio Gallo, Antonio Miguel, César Nunes, 13 

Aparecida Neri de Souza e Ana Fonseca, bem como o Estudante Lalo W. Minto sugeriram 14 

algumas alterações com relação à redação do Parecer. Sendo assim, o Professor Sérgio Leite 15 

colocou o mesmo em votação, com as ressalvas feitas, o qual foi aprovado por unanimidade. 16 

Desta forma, as alterações dos artigos 62 e 63 do Regimento da FE ficam assim: “Artigo 62 – A 17 

criação de um grupo de pesquisa dar-se-á por proposta de 02 ou mais docentes em efetivo 18 

exercício na FE, encaminhada à Congregação da FE. § 1º. – Para a proposta de criação, o grupo 19 

deverá apresentar o plano de trabalho que inclua organização e estrutura de funcionamento, 20 

projetos de pesquisa individuais e coletivos, áreas de atuação, entre outros aspectos; § 2º. – Na 21 

eventualidade de um grupo de pesquisa passar a contar com apenas 01 docente em efetivo 22 

exercício na FE, o mesmo poderá ser mantido, caso incorpore um segundo membro, que seja, ao 23 

menos, um Professor Colaborador, credenciado como Pleno na Pós-Graduação. Artigo 63 – Para 24 

os grupos de pesquisa criados até o dia 1º. de janeiro de 2005 admitir-se-á possibilidade de serem 25 

mantidos com somente 01 Professor Efetivo em exercício ou com somente 01 Professor 26 

Colaborador, credenciado como Pleno na Pós-Graduação. Parágrafo Único – Professor Pleno é 27 

aquele que atua no programa de Pós-Graduação nas atividades de orientação e docência, que 28 

contribuiu positivamente com sua produção científica para fins de avaliação do curso e não tem 29 

vínculo empregatício com outra instituição”. B.3) Criação da Comissão de Pesquisa. Proposta da 30 

CEPE/FE e manifestação dos Departamentos. De início, o Professor Sérgio Leite solicitou a 31 

distribuição do OF.DEFHE nº.108/2008, esclarecendo que o mesmo só chegou à Direção, na 32 

segunda-feira, à tarde. A seguir, lembrou toda a tramitação do processo e prestou algumas 33 

informações com relação à reunião da CEPE, a qual originou o Parecer em anexo. O Professor 34 

Sérgio Leite informou, ainda, que após consulta às instâncias superiores, a FE foi informada que, 35 

regimentalmente, não existe a figura do Coordenador Associado para a Pós-Graduação na 36 

Universidade. O Professor Pedro Ganzeli lembrou que a Congregação/FE já tinha aprovado que 37 

o Setor de Pesquisa seria subordinado à Secretaria de Comunicação e Apoio Acadêmico, e que 38 

tal decisão evidencia que não foi aprovada nenhuma Secretaria de Pesquisa. Disse, também, que 39 

o DEPASE considera inadequada a utilização de verba pública para a contratação de dois 40 

funcionários para a Secretaria de Pesquisa, principalmente quando o quadro de docentes da FE 41 

mostra-se bastante deficitário no momento. A Professora Ana Fonseca informou que o DELART 42 

se manifestou contrário à criação de uma Comissão de Pesquisa, mas acha que a idéia da CEPE 43 

na conjuntura atual da FE faz sentido e, portanto, sugere a instalação da Secretaria de Pesquisa, 44 

o mais breve possível. O Professor Vicente Rodrigues informou que o DECISE reavaliou a sua 45 

posição anterior e sugere que a Comissão de Pesquisa seja vinculada à Coordenação de Pós-46 

Graduação, desde que haja a criação de um “Coordenador Associado”. A CPG é o espaço 47 

institucional que une as melhores condições de articular a pesquisa, tanto no nível da pós, como 48 

de graduação. O Professor Antonio Miguel disse que o DEPRAC se manifestou contrário à 49 

criação de uma Comissão de Pesquisa e sugeriu que a Secretaria de Pesquisa seja vinculada à 50 

Pós-Graduação. Sugeriu, também a retomada do Fórum de Pesquisa da FE. O Professor Silvio 51 
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Gallo lembrou as discussões ocorridas durante os anos de 2006 e 2007 e as dificuldades da 1 

implementação das decisões, pois ainda não se achou o lugar ideal para se alocar a Comissão de 2 

Pesquisa. Não acha que a Pós-Graduação seja este lugar, pois o Setor já é bastante complicado, 3 

tendo em vista as demandas de todo o programa, principalmente porque o Regimento da 4 

Universidade não prevê o cargo de Coordenador Associado para um único programa. Disse, 5 

também, ser favorável à retomada do Fórum de Pesquisa, conforme sugeriu o Professor Antonio 6 

Miguel. A Professora Aparecida Neri de Souza disse que o parecer da CEPE foi um avanço e 7 

que merece o apoio desta Congregação/FE. Sugeriu, ainda, começar um trabalho para evidenciar 8 

a necessidade do Coordenador Associado para a Pós-Graduação, junto aos órgãos competentes 9 

da Universidade. A Professora Angela Soligo disse concordar com a Professora Aparecida Neri 10 

de Souza, pois a FE já tem argumentos suficientes para demandar o cargo de Coordenador 11 

Associado, junto ao CONSU. Salientou, também ser de interesse da própria Universidade que a 12 

FE continue com um único programa. O Professor César Nunes informou que o DEFHE 13 

recomenda e apoia a disposição de dotar a CPG de uma Coordenação Associada, mesmo com 14 

recursos próprios, de modo que a mesma possa assumir as funções e atividades previstas para a 15 

proposta de uma Secretaria de Pesquisa, sobre a qual a FE já tem deliberação institucional. O 16 

Professor Sérgio Leite salientou não ser contra a criação do cargo de Coordenador Associado 17 

mas que tal decisão só se concretizará se a FE arcar com esse ônus financeiro. Em sua opinião, 18 

não vê necessidade de a Congregação/FE contrapor-se à Reitoria nesta questão, já que a 19 

legislação interna é clara quanto ao tema. O Professor Pedro Ganzeli sugeriu a criação de uma 20 

comissão para pensar sobre as atribuições do Coordenador Associado da Pós-Graduação, 21 

incorporando a Secretaria de Pesquisa e que a Direção solicite à Reitoria que assuma o ônus 22 

financeiro, tendo em vista o Regimento da Universidade. Sugeriu, ainda, votar o Parecer da CEPE 23 

e a constituição da Comissão para que, em 30 dias, apresente um estudo sobre o tema. O 24 

Professor Silvio Gallo acrescentou, ainda, a necessidade de solicitar aos órgãos competentes o 25 

pagamento da GR ao Coordenador Associado. Diante das propostas apresentadas, o Professor 26 

Sérgio Leite colocou em votação o Parecer da CEPE, na forma como está, propondo a criação da 27 

Comissão de Pesquisa, o qual obteve o seguinte resultado: 20 votos contra e 01 abstenção. Em 28 

seguida, colocou em votação as propostas apresentadas pelos senhores conselheiros: 1- que seja 29 

encaminhada uma solicitação à PRPG, para efetivação do Cargo de Coordenador Associado ao 30 

Programa de Pós-Graduação/FE; 2- a criação de um Grupo de Trabalho para apresentar, para a 31 

próxima Congregação, uma proposta dos critérios para a escolha do Coordenador Associado, 32 

bem como de suas funções. A referida proposta, colocada em votação, foi aprovada por 33 

unanimidade. Após a aprovação e algumas sugestões de nomes, a Comissão ficou assim 34 

constituida: Professores Vicente Rodriguez, Pedro Ganzeli e Silvio Gallo. B.4) Prestação de 35 

Contas – 1º. semestre/2008. Parecer da Comissão de Orçamento/FE. Informe da Comissão de 36 

Orçamento/FE. A Professora Aparecida Neri de Souza, membro da Comissão, solicitou aos 37 

Departamentos propostas para a melhor elaboração das planilhas. Após o Professor Sérgio 38 

Leite prestar alguns esclarecimentos, com relação ao item “2 – Apoio ao Ensino e Pesquisa – 39 

2.01 – Apoio ao Ensino de Graduação”, o mesmo foi aprovado por unanimidade. B.6) Relatórios 40 

de Atividades: Prof. Dr. José Claudinei Lombardi (DEFHE), Prof. Dr. Milton José de Almeida 41 

(DELART), Profª. Drª. Maria Carolina Bovério Galzerani  (DELART) e Profª. Drª. Soely Aparecida 42 

Jorge Polydoro. A Professora Roberta Azzi, a pedido da Professora Anna Regina Lanner, 43 

sugeriu algumas alterações no parecer do Departamento referente à Professora Soely Polydoro e 44 

no parecer da Coordenação do Professor Milton de Almeida, com relação ao número de turmas. O 45 

Professor César Nunes solicitou esclarecimentos com relação ao último parágrafo do parecer do 46 

Departamento do Professor Milton de Almeida. A Professora Ana Maria F. de Almeida prestou 47 

os esclarecimentos necessários. O Professor Sérgio Leite submeteu os Relatórios de Atividades 48 

à votação, os quais foram aprovados por unanimidade, com 01 abstenção. B.10) Indicação de 49 

membro junto à Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Institucional (CADI), em substituição à 50 

Profª. Drª. Elisa Angotti Kossovitch. DEPASE – Profª. Drª. Elisabte Monteiro de Aguiar Pereira – 51 
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titular e Prof. Dr. Luis Enrique Aguilar – suplente; DELART – Prof. Dr. Antonio Carlos R. de 1 

Amorim. O DEPRAC, DECISE, DEPE e DEFHE não indicaram. De início, a Professora Márcia 2 

Strazzacappa esclareceu que o motivo de tal solicitação é o OF.DECISE nº.092/2008, de 3 

13/08/2008, o qual solicita a indicação de um nome para substituir a Professora Elisa Angotti 4 

Kosovitch, a partir de outubro/2008 . Esclareceu, ainda, que apesar da Professora Elisabete 5 

Monteiro de Aguiar Pereira, suplente na referida Comissão, estar afastada de suas atividades 6 

docentes na FE, neste semestre, assumirá a titularidade. A seguir, os Professores Pedro 7 

Ganzeli e Angela Soligo justificaram as indicações dos Professores Antonio Carlos R. de Amorim 8 

e Luis Enrique Aguilar, salientando a facilidade de sociabilização de informações e participações 9 

em outras Comissões de ambos os docentes. A Professora Ana Maria F. de Almeida lembrou, 10 

ainda, a participação do Professor Antonio Carlos, junto à CCG, fato este que facilitará bastante o 11 

seu trabalho de análise dos Relatórios de Atividades. Finalizando, o Professor Sérgio Leite 12 

colocou em votação os dois nomes, obtendo-se o seguinte resultado: Professor Antonio Carlos R. 13 

de Amorim – 11 votos, Professor Luis Enrique Aguilar – 05 votos, Abstenções – 04 votos. B.12) 14 

Indicação da Comissão de Especialistas Externa que emitirá Parecer conclusivo para designação 15 

do docente que receberá o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico “Zeferino Vaz”. Manifestação 16 

dos Departamentos: DEPASE: Professores Doutores: Luiz Antonio Constant Rodrigues da Cunha 17 

(UFRJ), Carlos Roberto Jamil Cury (PUC/MG), Gaudêncio Frigotto (UERJ) e Eliézer Rizzo de 18 

Oliveira (UNICAMP); DECISE: Professores Doutores: Zeila de Brito Fabri Demartini (UNICAMP), 19 

Lisete Regina Gomes Arelaro (USP/SP) e Dulce Maria Pompeo de Camargo Leme (UNICAMP); 20 

DEFHE: Professores Doutores: Antonio Joaquim Severino (USP/SP), Aramilio Ferreira (UFSCar), 21 

Carlos Monacha (UNESP), Maria Lúcia Hilsdorf (USP/SP), Carmen Silvia Vidigal Moraes 22 

(USP/SP), Ana Cristina Venâncio Mignot (URRJ) e Ana Valesa Mendonça (PUC/RJ); DEPRAC: 23 

Professores Doutores: Manoel Oriosvaldo de Moura (USP) e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 24 

(UFSCar); DELART: Professores Doutores: Carlos Guilherme Santos Serôa da Mota 25 

(USP/Mackenzi), Francisca Izabel Pereira Maciel (UFMG) e Rosa Fátima de Souza (UNESP); 26 

DEPE: Professores Doutores: Marta Kohl de Oliveira (USP/SP), Vera Maria Nigro de Souza 27 

Placco (PUC/SP), Edna Maria Marturano (USP/Ribeirão Preto) e Lino de Macedo (USP/SP). O 28 

Professor Sérgio Leite esclareceu ser necessário a indicação de três membros externos à 29 

Universidade, mesmo que aposentados e que, desta forma, os Professores Zeila de Brito Fabri 30 

Demartini, Dulce Maria Pompeo de Camargo Leme e Eliézer Rizzo de Oliveira estão impedidos de 31 

participar da referida Comissão. Sugeriu, também, a indicação de mais de três nomes para facilitar 32 

à Direção/FE, quando for fazer as consultas aos docentes indicados. Houve uma breve discussão, 33 

acerca do assunto e, após alguns critérios estabelecidos, a Comissão ficou assim constituída: 34 

Titulares: Professores Doutores: Luiz Antonio Constant da Cunha (UFRJ), Lisete Regina Gomes 35 

Arelaro (UP), Manoel Oriosvaldo de Moura (USP); Suplentes: Professores Doutores: Vera Maria 36 

Nigro de Souza Placco (PUC/SP), Carlos Guilherme Santos Serôa da Mota (Mackenzi), Amarilio 37 

Ferreira Júnior (UFSCar). B.17) Comissão para o Concurso de Professor Titular. Neste momento 38 

o Prof. Sérgio Leite retirou-se, passando a direção dos trabalhos à Professora Márcia 39 

Strazzacappa. De início, a Professora Márcia Strazzacappa esclareceu os problemas 40 

enfrentados pela Direção/FE, com relação aos primeiros nomes indicados para participar da 41 

Comissão, bem como a consulta feita à Procuradoria Geral sobre a legalidade ou não da referida 42 

Comissão, após alguns questionamentos levantados pelo Professor Luiz Carlos de Freitas, um 43 

dos docentes indicados. Esclareceu, também, que mesmo após a Procuradoria Geral responder 44 

que tudo estava de acordo com as normas, a criação da Comissão não se efetivou. Informou, 45 

ainda, que após consulta feita a outras Unidades, para tomar conhecimento dos procedimentos 46 

adotados pelas mesmas, a Direção/FE faz, agora, duas sugestões: 1- que a Comissão seja 47 

composta por 03 membros e não 05 como sugerido anteriormente e que  mesma seja responsável 48 

pela definição dos critérios que serão utilizados e; 2- a elaboração de uma lista de docentes 49 

interessados em participar dos próximos concursos. O Professor Vicente Rodriguez sugeriu que 50 

a Comissão considere o mérito dos candidatos como condição única e que a demanda seja 51 
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zerada de ano para ano. A Professora Angela Soligo disse, também, ser contra a existência de 1 

uma lista de espera e que é necessário se pensar numa política interna, a médio prazo, para os 2 

próximos concursos. Com relação ao concurso em questão, acha necessário que a 3 

Congregação/FE ache medidas urgentes e emergenciais, pois o prazo está se esgotando. A 4 

Professora Robera Azzi disse que, apesar de entender as preocupações da Direção/FE, um 5 

acordo com relação a futuros concursos, neste momento, seria complicado. Sugeriu, então, que 6 

as inscrições continuem, sem a fixação de uma lista. A Professora Ana Maria F. de Almeida 7 

lembrou que a Congregação/FE já tinha decidido recomendar, à Comissão, que a análise dos 8 

currículos seria fundamental e, por isso é contra a definição de critérios, neste momento. Sugeriu, 9 

ainda, solicitar à Comissão de Vagas Docentes – CVD, esclarecimentos com relação a forma com 10 

que trabalharam. Após alguns pedidos de esclarecimentos, a Professora Márcia Strazzacappa 11 

colocou em votação a seguinte proposta: - indicação de uma comissão, composta por 03 12 

membros, sendo 02 docentes da FE e 01 de outra unidade e que a mesma seja responsável pela 13 

indicação das áreas de concurso. A referida proposta foi aprovada com 12 votos a favor e 07 14 

abstenções. C.18) Concurso para Professor Titular na Área de Educação e Cultura, na Disciplina 15 

EP683 – Escola e Cultura – DELART. Candidato: Prof. Dr. Milton José de Almeida. O Professor 16 

César Nunes sugeriu que o item seja retirado de pauta, tendo em vista as discussões anteriores, 17 

para que se aguarde o final do prazo das inscrições, que será no dia 31/10/2008. Após alguns 18 

pedidos de esclarecimentos, a sugestão do Professor César Nunes foi aprovada por unanimidade. 19 

Sendo assim, na reunião da Congregação do dia 29/10, serão decididas as diretrizes de 20 

encaminhamento, já que se terá uma estimativa do número de inscritos. Nada mais havendo a 21 

tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação 22 

dos senhores membros. Campinas, 24 de setembro de 2008.  23 


