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ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 2 

DE CAMPINAS. Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove 3 

horas e quinze minutos, reuniu-se a Congregação da Faculdade de Educação, na sala 3 4 

do bloco “E”, Térreo, do Prédio Principal, sob a presidência da Diretora da Faculdade de 5 

Educação, Professora Doutora Dirce Djanira Pacheco e Zan, e com a presença dos 6 

seguintes conselheiros: CHEFES DE DEPARTAMENTO: Professores Doutores: Antonio 7 

Carlos Dias Júnior (DECISE); Evaldo Piolli (DEPASE); Guilherme do Val Toledo Prado 8 

(DEPRAC); Lilian Cristiane Ribeiro Nascimento (DEPE); Renê José Trentin Silveira 9 

(DEFHE). COORDENADORES: Professoras Doutoras: Alexandrina Monteiro (Graduação 10 

– Licenciaturas); Mara Regina Martins Jacomeli (Pós-Graduação); REPRESENTANTES 11 

DOCENTES: Professores Doutores: MS-6: José Roberto Monte Heloani; MS-5: Ana Lúcia 12 

Guedes Pinto; MS-3: Nima Imaculada Spigolon. BANCADA GERAL: Antônio Carlos 13 

Rodrigues de Amorim, Jorge Megid Neto, Lalo Watanabe Minto, Luciane Muniz Ribeiro 14 

Barbosa, Luciano Pereira. REPRESENTANTES DISCENTES: Liz Vitória do Amaral Silva, 15 

Felipe Borges Pache, Jéssica Emanuelle da Silva, José Cláudio do Espírito Santo Souza 16 

e Gabriel Maciel Araujo. REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Duini 17 

Magalhães Redondo, Jórgias Alves Ferreira, Gilsberty Augusto Malaquias Boscolo. Como 18 

convidadas compareceram: Profa. Dra. Ana Archangelo, – Presidente da Comissão 19 

Permanente de Formação de Professores (CPFP) e a ATU da Unidade, Rosa Maria Marins 20 

Gobbi Sebinelli. A Professora Dirce Zan deu início à 313ª reunião da Congregação da 21 

Faculdade de Educação, cumprimentando os senhores conselheiros e apresentando as 22 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Débora Cristina Jeffrey, Lavínia Lopes Salomão Magiolino, 23 

Luciane Aparecida Grandin e Wencesláo Machado Oliveira. Em seguida, a Professora 24 

Dirce Zan fez menção ao e-mail enviado pela Profa. Débora Jeffrey agradecendo à Direção 25 

o apoio dado, bem como à toda comunidade da FE quando da realização do Seminário de 26 

Pedagogia, realizado entre os dias 08 e 09 de maio de 2017. Frisou que os debates, 27 

discussões e mesas foram significativos para a recuperação do histórico do Curso de 28 

Licenciatura em Pedagogia, problematização de aspectos pedagógicos e administrativos, 29 

bem como a identificação de novas demandas. Informou que os relatores, se encontravam 30 

em processo de sistematização de todas as questões apontadas e que o relatório final 31 

seria publicizado à comunidade da FE e encaminhado à CG para apreciação e 32 

estabelecimento de cronograma, planejamento de ações e encaminhamentos. A seguir, a 33 

Professora Dirce Zan colocou em votação a Ata da 312ª Reunião Ordinária da 34 

Congregação da FE realizada em 26/04/2017, a qual foi aprovada com 3 abstenções. Em 35 

seguida, a Professora Dirce Zan deu entrada na pauta da reunião. I) EXPEDIENTE.  A 36 

Professora Dirce Zan perguntou se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra. 37 
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A Professora Ana Lúcia Guedes registrou a adesão significativa da comunidade da FE 1 

ao Seminário da Pedagogia. Parabenizou a Coordenação pelo evento, pois tiveram 2 

debates importantes e mesas muito boas. A Professora Dirce Zan informou que a Direção 3 

já expressou para a Coordenação de Graduação os cumprimentos, mas registrou naquela 4 

instância a satisfação da Direção em ver todo o envolvimento da comunidade no Seminário. 5 

A Professora Ana Archangelo informou que saiu a súmula do Parecer 10 de 19/05/2017, 6 

do CEESP, prorrogando o prazo, que seria de 1 ano, para adaptação dos currículos às 7 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Salientou que na FE os cursos estavam adequados às 8 

diretrizes, mas ainda teria 1 ano, caso fosse necessária alguma adequação. Frisou que no 9 

dia anterior houve na CPFP uma reunião preparatória com os coordenadores de curso da 10 

Unicamp para a reunião que haverá com o CEESP na segunda-feira dia 29/05, juntamente 11 

com a USP e UNESP. Ressaltou que o Conselho Estadual de Educação estava produzindo 12 

um documento com as orientações para as adequações da Deliberação 111/2012 às 13 

Diretrizes Nacionais. A Professora Dirce Zan passou os seguintes informes: A) O Prof. 14 

Maurício Érnica fora designado como Coordenador do Programa de Moradia Estudantil, 15 

ligado à PRG, auxiliando o Pró-Reitor na gestão dos assuntos da moradia; B) A Profa. Ana 16 

Maria Fonseca de Almeida fora designada como Coordenadora Adjunta e Acadêmica junto 17 

à COMVEST. A Professora Dirce Zan cumprimentou os professores e pediu que o chefe 18 

de departamento levasse os cumprimentos da Direção aos professores indicados pela 19 

Administração Central para assumirem esses cargos; C) Ressaltou que a Direção vê com 20 

grande alegria a disponibilidade dos docentes da FE em atuarem junto ao CONSU 21 

representando a Unidade. E que os candidatos inscritos pela FE foram eleitos, conforme 22 

segue: Profa. Ângela Fatima Soligo, titular; Profa. Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos 23 

Rosa e Prof. Jorge Megid Neto, suplentes. A Professora Dirce Zan cumprimentou o Prof. 24 

Jorge pessoalmente, haja vista sua presença na reunião da Congregação e solicitou às 25 

chefias de departamento que levassem os cumprimentos às Profas. Ângela e Inês; D) Que 26 

naquela tarde às 14 horas haveria um importante evento no Salão Nobre da FE sobre “As 27 

entidades do campo da Educação e o Fórum Nacional: questões atuais” cujo objetivo era 28 

apresentar e debater as posições das principais entidades da área educacional no país 29 

diante das ações recentes do governo federal no que se refere, especialmente, à 30 

reconfiguração do Fórum Nacional da Educação e à perspectiva de realização da CONAE 31 

em 2018. A Professora Dirce Zan salientou que participariam do evento os representantes 32 

das entidades a seguir: Prof. Pedro Ganzeli – ANPAE; Profa. Theresa Adrião – ANPEd; 33 

Profa. Helena Freitas – ANFOPE; Profa. Ivany Pino – CEDES; Profa. Dirce Zan – 34 

FORUMDIR. Salientou que o evento seria transmitido ao vivo. O acadêmico Felipe 35 

Borges Pache despediu-se da Congregação da FE por conta de um intercâmbio que faria 36 

em uma universidade da Argentina no próximo semestre. Agradeceu aos companheiros da 37 
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bancada estudantil, pois os estudantes tinham um compromisso muito importante dentro 1 

da Universidade de defender um projeto democrático de universidade. Aproveitou para 2 

dizer que a Unicamp e a FE tinham uma marca elitista e que poucos na FE tinham uma 3 

visão de luta pela educação pública. A Professora Dirce Zan agradeceu ao acadêmico 4 

Felipe por sua participação na Congregação e desejou boa sorte no intercâmbio que 5 

realizaria. O Professor Jorge Megid pediu esclarecimentos quanto à afirmação do aluno, 6 

se ele estava se referindo ao âmbito da Congregação ou ao âmbito da Unicamp. Ao aluno 7 

ter afirmado que referia-se a ambos, o Prof. Jorge Megid registrou sua contrariedade à 8 

afirmação do discente, pois no âmbito da Unicamp isso poderia ser verdadeiro, mas no 9 

âmbito da FE isso não era cabível. O servidor Gilsberty Boscolo informou que no dia 10 

anterior a rede sem fio esteve um pouco instável, mas que o problema estava sendo 11 

sanado. O Professor Renê José Trentin ressaltou que seria importante tomar cuidado 12 

com a generalização das avaliações, referindo-se à manifestação do acadêmico, pois eram 13 

sempre perigosas. Aproveitou para convidar a Congregação para a palestra com o Prof. 14 

Dermeval Saviani, que marcaria o encerramento de uma disciplina ofertada por ele na pós-15 

graduação e que ocorreria no dia 30/05, terça-feira, às 9 horas com o seguinte tema: 16 

“Pressupostos gramscianos da Pedagogia Histórico-Crítica”.  Salientou que o evento seria 17 

transmitido por Videoconferência para várias universidades. O acadêmico José Claudio 18 

do Espírito Santo Souza informou que no dia 30/05 haveria uma reunião do CONSU, e 19 

que seria histórico, pois estava em pauta a discussão das cotas na graduação. Seria 20 

importante a presença de docentes no ato que ocorreria concomitante ao CONSU. 21 

Aproveitou para agradecer a participação do colega Felipe na Congregação, companheiro 22 

de luta, apesar das divergências. A Professora Débora Mazza reforçou o convite da Profa. 23 

Dirce ao evento daquela tarde que reuniria 5 entidades histórias que militavam a nível 24 

nacional pela educação pública, gratuita e de qualidade, socialmente referenciada para 25 

todos. Frisou que aquele debate colocava de modo claro a posição e o compromisso dos 26 

colegas e gestores que estão à frente das diferentes áreas da FE. A Professora Dirce Zan 27 

informou que em outubro a FE comemoraria 45 anos e que nos dias 31/10 e 01/11 haveria 28 

um Congresso Internacional intitulado: “Escola pública: momentos difíceis, mas não 29 

impossíveis”. O objetivo seria dar visibilidade para o trabalho da FE nesses 45 anos junto 30 

à escola pública, de diferentes formas e em diferentes frentes, tais como, no campo da 31 

pesquisa, atuação nos cursos de formação e atuação à frente de políticas públicas. 32 

Informou que uma das estratégias para registrar e tornar mais dinâmica a divulgação dessa 33 

parceria FE-escola pública, seria a produção de pequenos vídeos, assim como foi feito com 34 

o evento “Escola sem Partido”. Salientou que quem estaria à frente da produção desses 35 

vídeos seriam os servidores Thais e Duini. O primeiro vídeo que sairia em breve seria sobre 36 

a democratização da universidade e a presença da Faculdade de Educação nesse 37 
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processo de democratização. Ressaltou que também seria feita a composição de algumas 1 

imagens, sobre as quais o Duini falaria a seguir. O servidor Duini Magalhães reforçou 2 

que a produção desse primeiro vídeo seria para divulgar o evento e trataria exclusivamente 3 

da questão da aprovação das cotas para a pós-graduação na FE. Informou que naquele 4 

dia pretendiam fazer algumas tomadas, para fazer um vídeo institucional, durante a reunião 5 

da Congregação, e também capturar algumas tomadas do dia a dia, salas de aula, 6 

Biblioteca e também durante eventos. O Professor Evaldo Piolli fez um alerta sobre 7 

cartas de pais de alunos intimidando professores de sociologia a respeito de certos 8 

conteúdos dados em sala de aula. Frisou que muitas dessas cartas eram anônimas, com 9 

caráter intimidatório. Acreditava que isso fosse uma ação articulada e orientada por 10 

movimentos como MBL. A Professora Dirce Zan agradeceu o alerta e esperava que a FE 11 

tivesse condições de apoiar esses colegas docentes na Educação Básica, para que se 12 

consiga fazer um movimento de resistência a essa ação, que era de fato fascista. Em 13 

seguida, a Professora Dirce Zan deu sequência à reunião, entrando na II) ORDEM DO 14 

DIA: A) Para Ciência: A.1) Moção de autoria da Vereadora Mariana Conti, de apelo à 15 

Reitoria da UNICAMP para que anule o ato administrativo de suspensão do estudante 16 

negro Guilherme Victor Montenegro. A Professora Dirce Zan falou brevemente sobre a 17 

moção, informando que a mesma já havia sido encaminhada pela Câmara Municipal de 18 

Campinas à Reitoria da Unicamp. Em seguida, a Professora Dirce Zan deu sequência à 19 

reunião, B) PARA HOMOLOGAÇÃO: B.1) Concurso para Provimento de 01 Cargo de 20 

Professor Titular, em RTP, na Área de Educação Escolar, na Disciplina EP 376 – Prática 21 

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

Parecer Final da Comissão Julgadora. Processo 19-P-30.285/2015. B.2) Concurso para 23 

Provimento de 01 Cargo de Professor Titular, em RTP, na Área de Política Educacional: 24 

Educação Básica, na Disciplina EL 212 – Política Educacional: Organização da Educação 25 

Brasileira – DEPASE. Parecer Final da Comissão Julgadora. Processo 19-P-30.258/2015. 26 

B.3) Concurso para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em RTP, na Área de 27 

Cultura e Educação, nas Disciplinas EP 446 – Direito à Infância e Educação, EP 912 – 28 

Estágio Supervisionado III – Educação Infantil e EP 913 – Estágio Supervisionado IV – 29 

Educação Infantil e na Área de Educação e Sociedade, na Disciplina EP 644 – Questões 30 

Atuas da Política Educacional – DECISE. Parecer Final da Comissão Julgadora. Processo 31 

19-P-30.431/2016. B.4) Alteração da composição do Colegiado da Revista Pro-Posições – 32 

Indicação da Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares para compor o Colegiado a partir de 01 de 33 

junho de 2017. A seguir a Professora Dirce Zan submeteu os itens B.1 ao B.4 para 34 

homologação, os quais foram aprovados por unanimidade. A Professora Dirce Zan 35 

cumprimentou a Profa. Ana Lúcia Guedes presencialmente pela aprovação no concurso 36 

para professor titular. Solicitou que o Prof. Evaldo levasse os cumprimentos ao Prof. Luís 37 
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Aguilar pela aprovação no concurso de professor titular. Em seguida, passou para os itens 1 

C) PARA DELIBERAÇÃO: A Professora Dirce Zan perguntou se havia algum destaque 2 

a ser feito pelos senhores conselheiros, além dos itens já destacados pela Direção. O 3 

servidor Jórgias Ferreira pediu destaque para o item C.5. O acadêmico Felipe Borges 4 

Pache solicitou destaque para o item C.11. O Professor Antonio Carlos Amorim pediu 5 

destaque para o item C.19. O Professor Luciano Pereira solicitou inclusão de uma Moção 6 

de repúdio e indignação contra o Governo Federal. A Professora Dirce Zan perguntou aos 7 

conselheiros se estavam em acordo com a inclusão do item acima, para o que os senhores 8 

conselheiros foram favoráveis. Salientou que o item seria o nº C.20. A seguir, a Professora 9 

Dirce Zan submeteu os itens que não foram destacados e, colocados em votação, foram 10 

aprovados por unanimidade. C.1) Solicitação de nomeação da Profa. Dra. Ana Maria 11 

Falcão de Aragão, na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-6, tendo em vista sua aprovação em 12 

Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de 01 Cargo de Professor Titular, 13 

na Área de Psicologia Educacional, na Disciplina EP 107 – Introdução à Pedagogia: 14 

Organização do Trabalho Pedagógico – DEPE. Parecer do Projeto de Pesquisa. C.4) 15 

Relatório de Atividades. Pareceres dos Departamentos e das Coordenações. a) Profa. Dra. 16 

Heloisa Andréia de Matos Lins – DEPE; b) Profa. Dra. Ana Maria Fonseca de Almeida – 17 

DELART. C.6) Solicitações de Licença Especial (Semestre Sabático): a) Profa. Dra. Selma 18 

de Cássia Martinelli – DEPE – Período: 01/08/2017 a 01/02/2018; b) Profa. Dra. Regina 19 

Maria de Souza – DEPE – Período: 01/08/2017 a 01/02/2018; c) Profa. Dra. Eliana Ayoub 20 

– DELART – Período: 01/08/2017 a 01/02/2018. C.7) Solicitação de prorrogação como 21 

Professor Colaborador – Parecer do Departamento: Profa. Dra. Gislene de Campos Oliveira 22 

– DEPE. C.10) Relatório Final de Atividades do Convênio entre a Universidade Estadual 23 

de Campinas (UNICAMP) e o Centro de Estudos, Educação e Sociedade (CEDES), 24 

objetivando a ampla cooperação com a finalidade de desenvolver ações em parceria. 25 

Executora: Profa. Dra. Ivany Rodrigues Pino. Parecer favorável da CEFE nº 021/2017. 26 

C.12) Solicitação de ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado: a) Profa. 27 

Dra. Shirley Silva, sob a supervisão da Profa. Dra. Ana Maria Fonseca de Almeida, no 28 

período de 01/08/2017 a 31/01/2018; b) Profa. Dra. Andrea Moreno, sob a supervisão da 29 

Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares, no período de 01/08/2017 a 31/07/2018; c) Profa. Dra. 30 

Juliana Campregher Pasqualini, sob a supervisão do Prof. Dr. Dermeval Saviani, no 31 

período de 03/07/2017 a 29/062018. C.13) Solicitação de renovação do Programa de 32 

Pesquisador de Pós-doutorado do Prof. Dr. Estéfano Vizconde Veraszto sob a supervisão 33 

do Prof. Dr. Sérgio Ferreira do Amaral, no período de 02/06/2017 a 30/06/2018. C.14) 34 

Relatório Final do Programa de Pesquisador de Pós-doutorado: a) Profa. Dra. Joelma Lúcia 35 

Vieira Pires, sob a supervisão da Profa. Dra. Aparecida Neri de Souza, no período de março 36 

de 2016 a fevereiro de 2017; b) Profa. Dra. Vanessa Campos Mariano Ruckstadter, sob a 37 
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supervisão do Prof. Dr. Dermeval Saviani, no período de abril de 2016 a março de 2017; 1 

c) Prof. Dr. Edson Marcelo Hungaro, sob a supervisão do Prof. Dr. Silvio Ancízar Sánchez 2 

Gamboa, no período de 01 de maio de 2015 a 31 de janeiro de 2016. C.15) Solicitação de 3 

credenciamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: a) Prof. Dr. Luiz 4 

Carlos de Freitas – DEPRAC – Manutenção como Professor Permanente para orientar e 5 

ministrar aulas no curso de Mestrado e Doutorado em Educação; b) Profa. Dra. Cristiane 6 

Machado – DEPASE – Professor Permanente para orientar e ministrar aulas no curso de 7 

Mestrado e Doutorado em Educação; c) Prof. Dr. Anderson Ricardo Trevisan – DECISE – 8 

Professor Permanente para orientar e ministrar aulas no curso de Mestrado em Educação. 9 

C.16) Solicitação de Credenciamento dos Professores Permanentes no Programa de Pós-10 

Graduação Strictu Sensu de Mestrado Profissional em Educação Escolar, relacionados no 11 

OF. CPG/FE 035/2017, conforme segue: Adriana Carvalho Koyama, Adriana Missae 12 

Momma Bardela, Adriana Varani, Ana Angélica Medeiros Albano, Ana Letícia Losano, Ana 13 

Lúcia Horta Nogueira, Ana Maria Falcão de Aragão, Ana Maria Fonseca de Almeida, 14 

Aryane Santos Nogueira, Carlos Miguel Ribeiro, César Apareciddo Nunes, Claudia Beatriz 15 

de Castro Nascimento Ometto, Claudia Amoroso Bortolato, Dario Fiorentini, Débora 16 

Cristina Jeffrey, Dermeval Saviani, Eliana Ayoub, Evaldo Piolli, Geisa do Socorro 17 

Cavalcanti Vaz Mendes, Guilherme do Val Toledo Prado, Heloísa Andréia de Matos Lins, 18 

Inês Ferreira de Souza Bragança, João Vilhete Viegas D’Abreu, Jorge Megid Neto, José 19 

Claudinei Lombardi, Lavínia Lopes Salomão Magiolino, Lilian Cristine Ribeiro Nascimento, 20 

Luciana Cristina Salvatti Coutinho, Mara Regina Lemes de Sordi, Mara Regina Martins 21 

Jacomelli, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria José Pereira Monteiro de 22 

Almeida, Maria Teresa Eglér Mantoan, Maurício Compiani, Miriam Cardoso Utsumi, Nima 23 

Imaculada Spigolon, Norma Silvia Trindade de Lima, Rebeca Chiacchio Azevedo 24 

Fernandes, Regina Maria de Souza, Renê José Trentin Silveira, Rogéio Adolfo de Moura, 25 

Sandra Fernandes Leite, Sérgio Antonio da Silva Leite, Sérgio Aparecido Lorenzato, Sérgio 26 

Ferreira do Amaral, Valério José Arantes e Vanessa Moreira Crecci. C.17) Solicitação de 27 

Reconhecimento de Diploma Estrangeiro de Pós-Graduação. Análise de Parecer: a) 28 

Raimundo Nonato Serra Campos Filho. Processo 01-P-2897/2017 (Mestrado em 29 

Educação). Título do Trabalho: “Inovação na gestão da Educação Superior: um estudo 30 

sobre o núcleo docente estruturante”. Ano de conclusão 2015. Instituição: Universidade 31 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa). Parecer favorável da Comissão de 32 

Especialistas; b) Rosenilde Nogueira Paniago. Processo 01-P-2510/2017 (Doutorado em 33 

Educação). Título do Trabalho: “Contribuições do Programa Institucional de Bolsa de 34 

Iniciação para Aprendizagem da Docência Profissional”. Ano de conclusão 2016. 35 

Instituição: Universidade do Minho. Parecer favorável da Comissão de Especialistas; c) 36 

Rafael Gonçalves Campolino. Processo 01-P-153/2017 (Mestrado em Educação). Título 37 
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do Trabalho: “Violencia en el contexto escolar: um estudo de caso a partir del Programa 1 

Más Educación em uma escuela pública em la cercania sur de Distrito Federal (Brazil)”. 2 

Ano de conclusão 2015. Instituição: Universidad Nacional del Centro de La Provincia de 3 

Buenos Aires. Parecer favorável da Comissão de Especialistas. C.18) Relatório Final do 4 

Convênio entre a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade 5 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) para realização do Doutorado Interinstitucional – 6 

DINTER. A seguir, a Professora Dirce Zan passou à apreciação dos itens destacados. 7 

C.2) Solicitação de admissão da Profa. Dra. Solange Estanislau dos Santos, na PP/QD-8 

UEC, em RDIDP, MS-3.1, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público de Provas 9 

e Títulos para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, na Área de Educação Escolar, 10 

na Disciplina EP 376 – Prática de Ensino e Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do 11 

Ensino Fundamental e na Área de Teoria Pedagógica, na Disciplina EP 153 – Metodologia 12 

do Ensino Fundamental – DEPRAC. Parecer do Projeto de Pesquisa. Processo 19-P-13 

9450/2017. C.3) Solicitação de admissão da Profa. Dra. Luana Costa Almeida, na PP/QD-14 

UEC, em RDIDP, MS-3.1, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público de Provas 15 

e Títulos para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, na Área de Educação Escolar, 16 

na Disciplina EP 376 – Prática de Ensino e Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do 17 

Ensino Fundamental e na Área de Teoria Pedagógica, na Disciplina EP 153 – Metodologia 18 

do Ensino Fundamental – DEPRAC. Parecer do Projeto de Pesquisa. Processo 19-P-19 

29.864/2014. A Professora Dirce Zan informou que os itens C.2 e C.3 foram destacados 20 

pela Direção, para fins de esclarecimentos. O item C.2, referia-se à admissão de candidata 21 

aprovada em concurso, e que utilizaria a vaga da Profa. Áurea Guimarães, aposentada em 22 

novembro/2016. O item C.3 referia-se à admissão de candidata aprovada em concurso, e 23 

que utilizaria a vaga do Prof. Luiz Carlos de Freitas, aposentado em março/2017 e que 24 

ambas eram aproveitamento de candidatas aprovadas em concurso vigente. A Professora 25 

Dirce Zan esclareceu que o aproveitamento das candidatas aprovadas foi encaminhado 26 

para homologação na CEPE/SG, entretanto o processo não entrou na pauta da reunião, 27 

pois estavam sendo estudadas as demandas das Unidades na CGU. Entretanto, a Direção 28 

sugeriu colocar em pauta a solicitação de admissão das professoras para que a 29 

Congregação decidisse se deveria ser encaminhado ou não para as instâncias superiores. 30 

O Professor Guilherme Toledo salientou que entendia o destaque, portanto achava 31 

importante seguir com o encaminhamento da solicitação de admissão das professoras, 32 

pois a falta de docentes em virtude das aposentadorias estava impactando o departamento. 33 

O Professor Evaldo Piolli pediu a palavra para dar um informe que deveria ter dado no 34 

Expediente, que era a questão do financiamento das universidades. Informou que esteve 35 

na audiência pública na semana anterior participando do Fórum das Seis com a Reitoria e 36 

ressaltou que o debate fora tenso e era importante saber que as novas reitorias que 37 



8 
 

assumiram, tanto da Unicamp quanto da Unesp estavam adotando como prática o 1 

contingenciamento de recursos e o fechamento dos concursos. Entendia que era uma 2 

solução fácil para fugir do debate real que era a falta de recursos, dados os desvios que 3 

eram feitos, ou seja, a renúncia fiscal, as manobras para sonegar os recursos devidos à 4 

Universidade. Frisou que era importante que a representação docente no CONSU levasse 5 

essas questões dos impactos dessa medida nas Unidades e que cobrassem da Reitoria 6 

uma ação mais contundente e mais próxima do trabalho que o Fórum das Seis vinha 7 

fazendo. O Professor Renê José Trentin perguntou o que a FE pretendia fazer diante das 8 

medidas de contingenciamento da Reitoria e como isto estava sendo encaminhado nas 9 

outras Unidades. A Professora Dirce Zan informou que o processo estava suspenso e 10 

que a Profa. Teresa Atvars estaria estudando com a PRDU um conjunto de critérios para 11 

atendimento às Unidades. Salientou que a Resolução GR contingenciava os recursos até 12 

agosto/2017. Entendia que a Reitoria trabalharia com as urgências e emergências, mas 13 

ainda não tinha clareza dos encaminhamentos. No caso em pauta, a Direção usou a 14 

estratégia de informar a Congregação, para decidir no coletivo se a Unidade deveria insistir 15 

no encaminhamento. A Professora Dirce Zan deu o exemplo do caso da solicitação de 16 

abertura de concurso referente à vaga da Profa. Ana Angélica Albano (DELART), que foi 17 

aprovada na reunião da Congregação de abril/2017, todavia o processo foi devolvido à FE 18 

pela SG. A Professora Dirce Zan ressaltou que quanto às Promoções por Mérito, os 19 

recursos estavam contingenciados desde a aprovação do Orçamento/2017, cuja reunião 20 

do CONSU ocorrera em dezembro/2016. O Professor Antonio Carlos Amorim 21 

agradeceu à Direção por ter levado o tema para a Congregação, tratando de forma clara 22 

e, compartilhando os dilemas. Deu os parabéns pela metodologia de trabalho mais 23 

conjunta, de não apenas levar as soluções, mas apontar também, como não era tão 24 

tranquilo gerir, e parte da função da Congregação era contribuir com as decisões coletivas. 25 

Ressaltou que em sua opinião os itens deveriam ser mantidos em pauta, uma vez que 26 

eram contextos muito específicos, pois os concursos já aconteceram e as aposentadorias 27 

também, enfim tinham várias peculiaridades que possibilitariam a criação de justificativas 28 

e argumentos. O Professor Antonio Carlos Amorim deixou seu lamento pela suspensão 29 

das Promoções por Mérito e dos Concursos de Livre Docência. O servidor Gilsberty 30 

Boscolo sugeriu em primeiro lugar o encaminhamento das admissões em pauta e também 31 

que a FE montasse uma comissão para elaborar um estudo, apresentando um relatório 32 

circunstanciado de como seria a realidade da FE nos próximos anos com a adoção dessas 33 

medidas. Esse relatório seria encaminhado para a Congregação que encaminharia ao 34 

CONSU, numa tentativa de que o Reitor se posicionasse junto ao Governador para corrigir 35 

o problema do financiamento das universidades públicas. Destacou que a falta de 36 

Promoção por Mérito que os docentes estavam vivendo, os técnico-administrativos 37 
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estavam vivendo há 2 décadas, sem carreira e sem promoções. A Professora Dirce Zan 1 

perguntou se esse trabalho poderia ser feito pela Comissão de Orçamento, que era uma 2 

comissão assessora da Congregação, ao que o servidor respondeu afirmativamente. 3 

Diante disso, a Professora Dirce Zan informou que a Congregação possuía Comissão de 4 

Orçamento, que era uma comissão assessora, e que contava com a representação 5 

docente, discente e de servidor técnico-administrativo, e que se a Congregação estivesse 6 

de acordo com a elaboração do documento pela Comissão de Orçamento, ela estaria 7 

firmando o compromisso, haja vista ser a presidente daquela Comissão. Após os 8 

esclarecimentos prestados, a Professora Dirce Zan submeteu os itens C.2 e C.3 para 9 

aprovação, os quais foram aprovados por unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan 10 

passou a palavra ao servidor Jórgias Ferreira, que pediu destaque para o item C.5) 11 

Relatório referente ao período de Estágio Probatório – Parecer da Comissão: Profa. Dra. 12 

Gabriela Guarnieri de Campos Tebet – DECISE. O servidor Jórgias Ferreira informou 13 

que pedira destaque apenas para fazer uma pequena observação no relatório da Profa. 14 

Gabriela Tebet, pois houve um pequeno equívoco no ano colocado – 2015, onde deveria 15 

constar 2005. Em seguida, a Professora Dirce Zan submeteu o item C.5 para aprovação, 16 

o qual foi aprovado por unanimidade. A seguir a Professora Dirce Zan apresentou o item 17 

que havia sido destacado pela Direção: C.8) OF. CME nº 02/2017 solicitando a indicação 18 

de um representante da Faculdade de Educação para compor o Conselho Científico do 19 

Centro de Memória da Educação: DEPE – Profa. Dra. Ana Maria Falcão de Aragão; 20 

DEPASE – Prof. Dr. André Luiz Paulilo; DECISE – Prof. Dr. Arnaldo Pinto Júnior; DEPRAC 21 

– Profa. Dra. Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa; DELART – Prof. Dr. Arnaldo Pinto 22 

Júnior; DEFHE – Prof. Dr. André Luiz Paulilo. Em seguida, a Professora Dirce Zan fez a 23 

leitura dos nomes indicados pelos departamentos, entretanto, como vinha ocorrendo em 24 

outras indicações da FE, todos os nomes seriam colocados novamente em votação. O 25 

Professor Guilherme Toledo salientou que, como a Profa. Silvia Figuerôa assumira a 26 

Coordenação do PECIM, seu nome deveria ser desconsiderado da indicação do DEPRAC. 27 

Sendo assim, a Professora Dirce Zan procedeu a votação de forma ativa: Profa. Dra. Ana 28 

Maria Falcão de Aragão – 1 voto; Prof. Dr. André Luiz Paulilo – 12 votos; Prof. Dr. Arnaldo 29 

Pinto Júnior – 5 votos; abstenções – 6. Encerrada a votação, o representante da FE para 30 

compor o Conselho Científico do Centro de Memória da Educação seria o Prof. Dr. André 31 

Luiz Paulilo. A seguir a Professora Dirce Zan apresentou o item que havia sido destacado 32 

pela Direção: C.9) OF.CPG/PECIM nº 28/2017 – solicitando a indicação de dois 33 

representantes (Titular e Suplente) da FE para comporem a CPG/PECIM: DEPRAC – Prof. 34 

Dr. Carlos Miguel da Silva Ribeiro (Titular) e Prof. Dr. Jorge Megid Neto (Suplente); DECISE 35 

– Prof. Dr. Jorge Megid Neto; DEFHE – não indicou; DEPASE – não indicou; DEPE – não 36 

indicou; DELART – não indicou. O Professor Jorge Megid agradeceu a indicação do 37 
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DECISE, mas conforme acordado na reunião do DEPRAC, estaria disposto a assumir a 1 

suplência na indicação. Sendo assim, a Professora Dirce Zan submeteu para votação o 2 

nome do Prof. Dr. Carlos Miguel da Silva Ribeiro como titular e o nome do Prof. Dr. Jorge 3 

Megid Neto como suplente para comporem a CPG/PECIM. Aprovado com 2 abstenções. 4 

A seguir, a Professora Dirce Zan passou a palavra ao acadêmico Felipe Borges Pache, 5 

que havia solicitado destaque para o item C.11) Proposta de Reoferecimento do Curso de 6 

Extensão-S EDU-0229 – OF. 003 – “Geometria na Educação Infantil e nos Anos Iniciais e 7 

Conhecimento Especializado do Professor”. Carga Horária: 40 horas – presencial. 8 

Responsável: Prof. Dr. Carlos Miguel da Silva Ribeiro. Parecer favorável da CEFE nº 9 

022/2017. O acadêmico Felipe Borges Pache informou que pediu destaque para o item, 10 

considerando que novamente estava em pauta a questão de cursos pagos na FE. A 11 

Professora Débora Mazza salientou que todos estavam sendo convidados a discutirem a 12 

Extensão: docentes, funcionários e estudantes. Ressaltou ainda que, não se tratava de 13 

oferecimento, mas reoferecimento de um curso aprovado na reunião da Congregação de 14 

outubro/2016. O Professor Antonio Carlos Amorim observou que essa era uma questão 15 

problemática sempre. Ressaltou que os demais convênios constantes na pauta tais como 16 

CEDES, MINTER, sequer foram citados para mencionar a relevância que têm, nos quais 17 

os docentes atuam sem ter nenhum ganho adicional. Esses fatos são importantes de ser 18 

lembrados. O Professor Jorge Megid ressaltou que percebia na FE a prioridade pelo 19 

oferecimento de extensão gratuita. Os cursos pagos eram tolerados, considerando as 20 

normas existentes na Universidade e na FE. Exemplos disso são: Dinter, Curso de 21 

Especialização encerrado em 2015, Curso de Ensino de Ciências e Matemática, Gestão 22 

Educacional e agora o mestrado profissional. Frisou que a FE oferece muito mais ações 23 

gratuitas do que pagas. A Professora Débora Mazza frisou que tem enviado e-mail ao 24 

CAP solicitando indicação de representação discente para compor a CEFE. O Professor 25 

Renê José Trentin mencionou que percebia divisões entre os discentes, devido a conflitos 26 

existentes entre eles. Todavia essa situação de conflito não justificava a ausência da 27 

categoria nas instâncias da FE. Após as intervenções dos senhores conselheiros a 28 

Professora Dirce Zan submeteu para aprovação o item C.11, o qual foi aprovado com 5 29 

votos contrários e 1 abstenção.  A seguir, a Professora Dirce Zan passou a palavra para 30 

o Prof. Antonio Carlos Amorim que pediu destaque para o item C.19) Proposta de Minuta 31 

do Regimento Interno da Revista ETD – Educação Temática Digital. O Professor Antonio 32 

Carlos Amorim informou que o destaque fora feito para parabenizar os editores da revista: 33 

Alexandrina, Antonio Carlos Dias, Wencesláo Oliveira pois eles fizeram parte da discussão 34 

do regimento. A Professora Alexandrina Monteiro agradeceu o Prof. Evaldo, o Prof. 35 

Antonio Carlos Amorim. O Professor Antonio Carlos Amorim lembrou que a participação 36 

da Profa. Regina de Souza e do servidor Gildenir Santos também foram muito importantes 37 
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para a Revista. O Professor Antonio Carlos Dias salientou que a Revista existia desde 1 

1999, porém não possuía regimento. Agradeceu ao Prof. Antonio Carlos Amorim pelo 2 

trabalho realizado. Após as intervenções dos senhores conselheiros a Professora Dirce 3 

Zan submeteu para aprovação o item C.19, o qual foi aprovado com 2 abstenções.  Em 4 

seguida, a Professora Dirce Zan passou a palavra ao Prof. Luciano Pereira que pedira 5 

inclusão do item C.20) Moção de Repúdio face ao cenário político federal. O Professor 6 

Luciano Pereira fez a leitura da moção que segue na íntegra: “A Congregação da 7 

Faculdade de Educação, da Universidade Estadual de Campinas, reunida no dia 24 de 8 

maio de 2017, manifesta seu repúdio e indignação face ao cenário político federal, desde 9 

que gravações ordenadas pela justiça vieram a público e expuseram condutas que não se 10 

coadunam com exigências mínimas requeridas a quem ocupa cargos públicos em nosso 11 

país. O aprofundamento da instabilidade política não apenas deixa o país em compasso 12 

de espera porque líderes dedicam muito de seu tempo em peças de defesa dirigidas ao 13 

Judiciário em vez de propriamente cumprir seu papel de governar, mas também coloca a 14 

nação em situação de anomia, cujo prolongamento não é benefício às instituições 15 

democráticas. Ademais, a crise política já transbordou para a esfera econômica e, ao que 16 

tudo indica, haverá queda de arrecadação, prejudicando ainda mais a saúde e educação 17 

públicas, já tão subfinanciadas no país, das quais depende a maioria de brasileiras e 18 

brasileiros. A crise econômica, que já pode ser medida pelos atuais 14 milhões e duzentos 19 

mil desempregados, pode levar, no curto prazo, mais dezenas de milhares de 20 

trabalhadores a perderem seus postos de trabalho. Nesse momento, consolida-se a ideia 21 

entre cidadãs e cidadãos de que o país deve buscar construir seu futuro agora, por meio 22 

de eleições diretas para o Congresso Nacional e para a Presidência da República. A 23 

Congregação faz coro com essa ideia e manifesta sua compreensão de que somente 24 

eleições diretas criarão as condições necessárias para o fortalecimento das instituições 25 

democráticas”. A seguir, a Professora Dirce Zan submeteu o item C.20 para aprovação, 26 

o qual foi aprovado por unanimidade. Decidiu-se que a moção seria enviada ao CONSU, à 27 

lista docente e também seria disponibilizada na página da FE. Em seguida, a Professora 28 

Débora Mazza tomou a palavra para presidir a reunião, uma vez que a Profa. Dirce Zan 29 

precisou ausentar-se devido a reunião convocada pelo Reitor, referente à preparação da 30 

reunião do CONSU. Aproveitou para agradecer publicamente, em nome da Direção, os 15 31 

anos de serviços prestados pela servidora Rosa, ATU da FE, que se aposentaria na 32 

semana seguinte. Sendo assim, seria a última reunião de Congregação em que ela estava 33 

participando. Ressaltou que tinha expectativa de que o vínculo dela com a FE perdurasse. 34 

A servidora Rosa Sebinelli agradeceu as palavras vindas da atual Direção e agradeceu 35 

os 15 anos de trabalho na FE. Declarou que estava sendo uma transição feliz, mas não foi 36 

uma decisão fácil, porém era a tentativa de preservação de alguns direitos, adquiridos ao 37 
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longo de 30 anos de trabalho. Declarou-se feliz por ter sido parte da história da FE. 1 

Agradeceu a todos pela convivência saudável e profícua. Registrou um agradecimento 2 

especial às gestões da Direção da FE, pois foi sempre acolhida, respeitada e aprendeu 3 

muito com cada uma delas. Historiou que a primeira gestão foi da Profa. Águeda Bittencourt 4 

e do Prof. Jorge Megid, numa situação de mudança política da Universidade. Depois com 5 

o Prof. Jorge Megid e a Profa. Regina de Souza, quando foi feita a primeira Avaliação 6 

Institucional da FE, que não foi um processo fácil, mas muito bem feito, onde a Faculdade 7 

teve uma produção muito bem reconhecida. Teve ainda o projeto do Curso de Gestão da 8 

SEESP, com 7.000 gestores da educação pública, e que teve continuidade na Região 9 

Metropolitana de Campinas.  Em seguida com o Prof. Sérgio Leite e a Profa. Márcia 10 

Strazzacappa, quando foi mantida no cargo. Nessa gestão, embora a FE tivesse recursos, 11 

foi quando as contratações de docentes foram suspensas. A seguir a gestão do Prof. Luiz 12 

Carlos de Freitas e da Profa. Ana Luiza Smolka, que foi uma gestão de demandas e 13 

discussões políticas intensificadas. E finalmente a atual gestão, da Profa. Dirce Zan e 14 

Profa. Débora Mazza, que ela pretendia acompanhar até o final, que teve um início de 15 

gestão conturbada, difícil, mas muito sério, muito correto e muito hábil na condução e na 16 

discussão democrática, na tentativa de distensionamento que a Direção tem conseguido 17 

firmar. Deixou votos de uma feliz gestão, apesar das dificuldades. Frisou que fez esse 18 

histórico para lembrar que a FE já passou por momentos muito difíceis, todavia estavam 19 

todos ali e ficava feliz em ver que a Faculdade estava muito bem representada. Em 20 

seguida, a Professora Débora Mazza encerrou a reunião agradecendo a participação de 21 

todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Direção 22 

da Faculdade de Educação, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto à 23 

apreciação dos senhores conselheiros. A mídia contendo a íntegra da reunião encontra-se 24 

à disposição na Secretaria da Direção. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 19 de junho de 25 

dois mil e dezessete.  26 


