
 

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 2 

DE CAMPINAS. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas, 3 

reuniu-se a Congregação da Faculdade de Educação, na sala 3 do bloco “E”, Térreo, do 4 

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

Doutora Dirce Djanira Pacheco e Zan, e com a presença dos seguintes conselheiros: 6 

DIRETORA ASSOCIADA: Débora Mazza. CHEFES DE DEPARTAMENTO: Professores 7 

Doutores: Antonio Carlos Dias Júnior (DECISE); Eliana Ayoub (DELART); Evaldo Piolli 8 

(DEPASE); Guilherme do Val Toledo Prado (DEPRAC); Lilian Cristine Ribeiro Nascimento 9 

(DEPE); Régis Henrique dos Reis Silva (DEFHE). COORDENADORES: Professores 10 

Doutores: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Pós-Graduação); Alexandro Henrique 11 

Paixão (Graduação – Pedagogia); Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos Rosa 12 

(Graduação – Licenciaturas). REPRESENTANTES DOCENTES: MS-6: José Roberto 13 

Montes Heloani. MS-3: Nima Imaculada Spigolon. BANCADA GERAL: Jorge Megid Neto, 14 

Anderson Ricardo Trevisan, Arnaldo Pinto Júnior, Adriana Varani. REPRESENTANTES 15 

DISCENTES: Jéssica Emanuelle da Silva, Andrey da Silva Mori, Gabriel Maciel Araújo, 16 

Gabriel Hidalgo de Lucena. REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Luciane 17 

Ap. Grandin, Jórgias Alves Ferreira, Simone Lucas Gonçalves Oliveira. A Professora Dirce 18 

Zan deu início à 329ª reunião da Congregação da Faculdade de Educação, 19 

cumprimentando os senhores conselheiros e apresentando as AUSÊNCIAS 20 

JUSTIFICADAS: Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, sem substituição e Selma Borghi 21 

Venco, sem substituição. I) EXPEDIENTE. A Professora Dirce Zan submeteu a ata, 22 

conforme item 01. Apreciação da Ata da 328ª Reunião Ordinária de 28/11/2018. O 23 

Professor Régis Henrique Silva destacou que havia uma correção a ser efetuada nas 24 

linhas 35 e 36 da página 8, referente a uma fala do Prof. Antonio Carlos Amorim. Como o 25 

referido professor não havia chegado quando da aprovação da ata, a Professora Dirce 26 

Zan, sugeriu aprovar a ata como estava, inserindo a alteração após contato e anuência do 27 

Prof. Antonio Carlos Amorim, que após contato ficou assim redigida: “...a análise 28 

socioeconômica mantém-se como fator de classificação final da lista de bolsistas 29 

contemplados”. Sendo assim, a Professora Dirce Zan submeteu a ata para votação a qual 30 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida a Professora Dirce Zan passou para o item 31 

02. Informes senhores conselheiros. O Professor Alexandro Paixão passou os seguintes 32 

informes: A) naquela data seria enviado um e-mail sobre as atividades na FE quanto à 33 

recepção dos indígenas, de acordo com a estrutura que a reitoria estava proporcionando. 34 

B) Realização do Seminário sobre reformulação curricular no período de 18 a 21/02/2019. 35 

C) A Coordenação de Pedagogia foi convidada CEE para uma conversa e foi informada de 36 

que o curso seria avaliado naquele momento. Ressaltou, entretanto, que, o Conselho 37 

apenas solicitou a atualização de algumas bibliografias. O Professor Guilherme Prado 38 

solicitou a palavra para fazer uma declaração. “O departamento recebeu da banca do 39 



 

concurso do DEPRAC, na Área de Ciências e Matemática, uma carta dizendo que era 1 

necessário haver um melhor parecer em relação às inscrições. Queria deixar claro que o 2 

departamento optou por encaminhar as duas inscrições feitas, devido ao medo de uma 3 

possível impugnação, respeitando o edital do concurso e não o perfil das deliberações”. O 4 

Professor Guilherme Prado esclareceu que quis informar naquela reunião, pois o assunto 5 

seria pautado apenas na reunião de departamento do mês de fevereiro de 2019. Em 6 

seguida a Professora Dirce Zan passou para o item 03. Informes Direção. A princípio a 7 

Professora Dirce Zan passou os informes do CONSU, como segue: A) O reajuste do vale 8 

alimentação para R$ 970,00 a partir de janeiro de 2019. B) O orçamento de 2019, foi 9 

aprovado conforme apresentado na pauta, sem nenhuma alteração. Observou que havia 10 

uma preocupação da reitoria com a deterioração de alguns dos espaços físicos de ensino, 11 

entretanto haveria recursos na ordem de R$ 2 milhões, reservados, inclusive para os 12 

Colégios Técnicos para essa finalidade. Informou que a novidade era o destino de R$ 2,5 13 

milhões para o ensino a depender de projetos das Unidades, ou seja, haveria concorrência 14 

entre as Unidades. Quanto aos recursos Ensino (PQO) houve uma redução de recursos 15 

para a FE. Esclareceu que o que levava a essa redução eram os índices de publicações, 16 

bolsas PAD/PED, bolsas FAPESP, CNPq. Frisou que esses índices estavam sendo 17 

revistos, pois havia Unidades pequenas que ficavam prejudicadas com as distribuições do 18 

orçamento, sobrevivendo praticamente com recursos extraorçamentários. C) Havia um 19 

recurso previsto para assistência e permanência estudantil, equivalente a 21,28% do 20 

orçamento da Universidade que estava reservado para esse apoio, o que correspondia à 21 

ordem de R$ 84 milhões. Havia ainda a previsão de ampliação e reforma da moradia 22 

estudantil para 2019. D) Havia um recurso extra do orçamento de 2018 previsto para 23 

promoção docente, bem como para a carreira PAEPE. Ressaltou que o assunto seria 24 

discutido na CEPE e com a CSA da Faculdade. A Professora Dirce Zan passou a seguir 25 

os informes da Direção. A) Lembrou que o almoço de confraternização da FE seria 26 

realizado na sexta-feira seguinte, no Restaurante Estância D’Oliveira, em Barão Geraldo. 27 

B) A dedetização em todos os prédios da FE seria realizada nos dias 20 e 21/12, quando 28 

os prédios estariam fechados, sem possibilidade de utilização. C) Naquela data, no SEB 29 

haveria o lançamento de 2 publicações organizadas pelos docentes da FE. O primeiro livro 30 

diz respeito ao Golpe de 2016 e Educação, que foi o Curso Livre, aprovado pela 31 

Congregação, que aconteceu no 1º semestre de 2018, onde o Prof. Zezo e a Profa. Nora 32 

se responsabilizaram pela organização do e-book. A outra publicação, cujo tema era 33 

“Escola Pública: tempos difíceis mas não impossíveis”, teria alguns exemplares impressos, 34 

os quais os membros da Congregação receberiam. Além disso, estaria disponível também 35 

digitalmente, que era o livro que dizia respeito ao seminário comemorativo dos 45 anos da 36 

Faculdade de Educação, ocorrido no final de 2017. Aproveitou para agradecer 37 

publicamente o Prof. Zezo e a Profa. Nora que estiveram à frente dos trabalhos, tanto do 38 

seminário quanto do curso. Informou ainda quanto a notícia de que em até 2 anos a BNCC 39 



 

para as licenciaturas seria aprovada. E que isso era um ponto central para FE pensar em 1 

como atuar a partir de 2019. A Professora Débora Mazza informou que em 2018 a PROEC 2 

solicitou que as unidades apresentassem 2 projetos significativos para a Extensão da 3 

Unidade. Após pautar o tema na CEFE e estabelecerem princípios para a indicação, foram 4 

indicados os seguintes projetos: Curso de Especialização na Formação de Professores na 5 

Educação Infantil – Coordenado pela Profa. Adriana Varani e o PEIS Coordenado pela 6 

Profa. Sandra Leite, aos sábados. A Professora Adriana Varani agradeceu a indicação 7 

do Curso de Extensão em Educação Infantil, que era uma parceria entre a FE, a CPFP e 8 

a DEdIC. Salientou que a princípio o curso havia sido oferecido para os profissionais da 9 

DEdIC, e a continuidade da oferta seria para aproximadamente 16 cidades da RMC. A 10 

Professora Dirce Zan aproveitou para ressaltar que no último mês a FE havia realizado 7 11 

concursos, coordenados pelas servidoras Elenize Alonso, Noemi Jacintho e Vera 12 

Gonçalves, às quais ela gostaria de agradecer publicamente o empenho e dedicação, além 13 

de agradecer às chefias de departamento que também estiveram acompanhando os 14 

processos. Lembrou ainda que as servidoras já estavam empenhadas no concurso para 15 

professor doutor do DELART, que constava com 50 candidatos inscritos e aconteceria no 16 

início de 2019. Em seguida, a Professora Dirce Zan entrou no item II) ORDEM DO DIA. 17 

A. PARA HOMOLOGAÇÃO. 01. Indicação do Prof. Dr. Fernando L. Cássio, professor 18 

pesquisador da UFABC, como Editor Associado da Revista ETD – Educação Temática 19 

Digital. 02. Resultado da eleição para representação discente na Congregação – mandato 20 

2019. TITULARES: Jéssica Emanuelle da Silva – Curso de Pedagogia – 135 votos; Úrsula 21 

Pitombo Leite de Noronha – Curso de Pedagogia – 128 votos; Beatriz G. de Souza – Curso 22 

de Licenciatura Integrada em Química e Física – 79 votos; Daniele de Melo Silvano – Curso 23 

de Pós-Graduação – 71 votos; Mariana Luiza de Oliveira – Curso de Licenciatura Integrada 24 

em Química e Física – 63 votos. SUPLENTES: Beatriz Venancio Tosin – Curso de 25 

Licenciatura Integrada em Química e Física – 63 votos; Gislaine Pereira – Curso de Pós-26 

Graduação – 58 votos; Fábio de Bessa Silva – Curso de Licenciatura Integrada em Química 27 

e Física – 48 votos; Rafael Martins da Silva – Curso de Pedagogia – 32 votos. 03. Resultado 28 

do Concurso para Professor Livre Docente na Área de Educação e Cultura, EP 179 – 29 

Educação Estética, Cultural e Política e EL 874 – Estágio Supervisionado II – 30 

Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte – DELART. Processo 19-31 

P-30.247/2015. Parecer da Comissão Julgadora. 04. Resultado do Concurso para 32 

Professor Livre Docente na Área de Psicologia Educacional, Disciplina EP 529 – Educação 33 

de Surdos e Língua de Sinais – Departamento de Psicologia Educacional – DEPE. 34 

Processo 19-P-19.252/2015. Parecer da Comissão Julgadora. 05. Resultado do Concurso 35 

para Professor Livre Docente na Área de Educação em Ciências e Matemática, EL 136 – 36 

Problemas do Ensino de Química e Física – Departamento de Ensino e Práticas Culturais 37 

– DEPRAC. Processo 19-P-9144/2015. Parecer da Comissão Julgadora. 06. Resultado do 38 

Concurso para Professor Titular na Área de Educação e Cultura, ED 734 – Educação e 39 



 

Desigualdade Social: O aprendizado da diferença – DELART. Processo 19-P-3260/2017. 1 

O parecer será enviado por e-mail aos conselheiros antes da reunião. A Professora Dirce 2 

Zan submeteu os itens 1 a 6 para votação, os quais foram aprovados por unanimidade. A 3 

Professora Dirce Zan parabenizou os colegas aprovados nos concursos de Livre 4 

Docência: Prof. Rogério Moura, Profa. Regina de Souza, Prof. Pedro Cunha e para o 5 

concurso do Professor Titular, a Profa. Ana Maria Almeida. A Professora Dirce Zan 6 

solicitou palmas para os colegas. Naquele momento houve uma salva de palmas aos 7 

candidatos aprovados. Em seguida, a Professora Dirce Zan passou para o item B. PARA 8 

DELIBERAÇÃO: A Professora Dirce Zan perguntou se havia algum destaque a ser feito 9 

pelos senhores conselheiros, além dos itens já destacados pela Direção, entretanto 10 

nenhum destaque foi feito. A seguir, a Professora Dirce Zan submeteu os itens que não 11 

foram destacados e, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. B. PARA 12 

DELIBERAÇÃO. b. DEPARTAMENTOS. 02. Solicitação da continuidade do exercício de 13 

atividades simultâneas do Prof. Dr. Alexandro Henrique Paixão – DECISE, junto à Clínica 14 

Escola do Curso de Formação Psicanalítica: Teoria e Técnica, no período de 02/01 a 15 

19/07/2019. Of. DECISE nº 71/2018. 03. Adesão ao Programa de Pesquisador Colaborador 16 

da Profa. Dra. Simone Gilbran Nogueira, para atuar na Linha de Pesquisa 02 – Educação 17 

e Ciências Sociais do PPGE/FE, para desenvolver o projeto de pesquisa Relações Étnico-18 

Raciais, Intersubjetividades e Pluralidades Epistemológicas: contribuições críticas desde o 19 

Sul Global. Of. DECISE nº 70/2018. 04. Relatório de Atividades Docente – Profa. Dra. 20 

Heloisa Helena Pimenta Rocha – DELART. Período: 01/07/2013 a 30/06/2018. Of. 21 

DELART nº 72/2018. c. COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. 05. Resultado final do 22 

processo seletivo Mestrado Profissional em Educação Escolar. Informação CPG nº 23 

130/2018. CREDENCIAMENTO JUNTO AO PPGE. 07. Profa. Dra. Rosana Horio 24 

Monteiro, credenciamento como Professor Visitante para ministrar a disciplina FE197 – 25 

Seminário Especial Concentrado II: Imagem, arte e ciência, em caráter eventual, durante 26 

o 1º semestre/2019. Informação CPG nº 134/2018. 08. Profa. Dra. Luciana Cristina Salvatti 27 

Coutinho, credenciamento como Professor Visitante para ministrar a disciplina FE190 – 28 

Seminário I: Trabalho Educativo e Pedagogia Histórico-Crítica, em caráter eventual, 29 

durante o 1º semestre/2019. Informação CPG nº 134/2018. PROGRAMA DE 30 

PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO. 09. Profa. Dra. Chantal Victória Maeds. Ingresso 31 

no PPPD. Supervisão da Profa. Dra. Ana Maria Fonseca de Almeida. Período: 01/12/2018 32 

a 30/11/2019. Informação CPG/FE nº 132/2018. 10. Prof. Dr. José Renato Polli. 33 

Renovação no PPPD. Supervisão do Prof. Dr. Cesar Nunes. Período: 01/03/2019 a 34 

29/02/2020. Informação CPG/FE nº 131/2018. A seguir, a Professora Dirce Zan passou à 35 

apreciação dos itens destacados, concedendo a palavra à Profa. Débora Mazza para 36 

esclarecimentos quanto ao item 01. Regimento das Atividades da Extensão da Faculdade 37 

de Educação (Artigos excluídos na reunião de novembro – 22, 23, 25, 26, 29, 32, 39, 40, 38 

43, 45, 46, 47 e 53). A Professora Débora Mazza esclareceu que o referido regimento 39 



 

havia sido discutido no âmbito dos departamentos, com o fechamento das sugestões na 1 

reunião da Comissão de Extensão da FE de novembro, com encaminhamento para 2 

discussão na reunião da Congregação de novembro. Na reunião da Congregação de 3 

novembro houve o destaque para 13 artigos. Após longa discussão naquela reunião, foi 4 

feita a sugestão de que a bancada discente encaminhasse para a Direção as propostas de 5 

alteração dos artigos excluídos na reunião, até o dia 07/12, para inclusão na pauta da 6 

reunião que ocorreria no dia 12/12, havendo assim tempo hábil para que os conselheiros 7 

pudessem ler as sugestões de alteração. Entretanto, as propostas não foram 8 

encaminhadas para a Direção no prazo acordado. Sendo assim, a Professora Débora 9 

Mazza propôs que se votassem os 13 artigos em bloco, na forma como a CEFE havia 10 

redigido. O acadêmico Andrey Mori esclareceu que levaram as propostas de alteração 11 

para discussão naquela reunião, uma vez que eram pontuais e textuais. A Professora 12 

Dirce Zan observou que o que foi aprovado em ata era que a bancada discente 13 

encaminhasse sua proposta com antecedência para que todos os conselheiros pudessem 14 

ter acesso ao novo texto, quando do envio da pauta da reunião da Congregação. O 15 

Professor Jorge Megid manifestou-se com o maior respeito aos representantes discentes, 16 

entretanto lembrou que havia o registro da gravação da reunião e que era registro oficial 17 

da reunião. Frisou que havia ficado claro que os discentes deveriam ter enviado os textos 18 

com antecedência para que os conselheiros pudessem ler. Ressaltou que, conforme ele já 19 

dissera na reunião de novembro, apenas 2 ou 3 artigos tratavam da gratuidade do 20 

participante. Sendo assim, era inviável proceder a discussão de 13 itens naquele momento. 21 

Sugeriu que os estudantes apresentassem brevemente a proposta para os 13 artigos, 22 

todavia, frisou que seria importante votar os 13 itens em bloco, na forma da redação 23 

proposta pela CEFE. A Professora Débora Mazza lembrou que a CEFE vinha discutindo 24 

o Regimento da Extensão desde final de 2017, e que aquela instância contava com a 25 

representação de todos os segmentos da FE, além de representantes de todos os 26 

departamentos. Ressaltou que em agosto/2018 a CEFE enviou a minuta do Regimento aos 27 

departamentos e os segmentos da FE, propondo a data de novembro para que enviassem 28 

suas contribuições para que pudessem ser inseridas, discutidas e votadas na reunião da 29 

CEFE de novembro. Na reunião da Congregação de novembro, o Prof. Jorge Megid fez 30 

um encaminhamento de se votar os artigos não destacados e que a bancada discente 31 

enviasse para a Congregação de dezembro as propostas que não apresentaram na 32 

reunião de novembro. Todavia até o dia 07/12, que foi a data acordada, pois era a data de 33 

fechamento da pauta, o texto não havia sido enviado à Direção. Diante do exposto, a 34 

Professora Débora Mazza propôs a votação dos 13 artigos em bloco. Diante da discussão 35 

posta, a Professora Dirce Zan sugeriu colocar em votação a abertura aos estudantes para 36 

apresentação de sua proposta, cuja votação foi a seguinte: 21 favoráveis; 2 abstenções. 37 

Diante da proposta votada, a Professora Dirce Zan ressaltou que a Congregação estava 38 

abrindo uma exceção para que os estudantes fizessem sua apresentação com a duração 39 



 

de, no máximo, 10 minutos. O acadêmico Andrey Mori fez a projeção da proposta de 1 

texto, justificando as alterações sugeridas. A Professora Débora Mazza sugeriu a 2 

discussão de artigo por artigo. O Professor Jorge Megid discordou da Profa. Débora 3 

Mazza, mantendo sua proposta de se votar em bloco, pois entendia que todos os artigos 4 

do Regimento estavam integrados, portanto a discussão isolada dos artigos, poderiam 5 

afetar outros, a depender da redação e afetar até mesmo artigos que já foram aprovados. 6 

Reafirmou sua proposta em votar em bloco os 13 artigos. A Professora Dirce Zan 7 

ressaltou alguns pontos importantes antes de partir para a votação. Observou que a 8 

discussão girou em torno do financiamento da Universidade e do orçamento. Frisou que a 9 

FE era diretamente contrária, como princípio, a qualquer cobrança de mensalidades de 10 

cursos de graduação, pós-graduação, etc. ou parcerias com empresas privadas. 11 

Entretanto, no que diz respeito à extensão especificamente, não se poderia esquecer do 12 

momento orçamentário difícil para as Unidades. Nesse sentido, precisávamos refletir sobre 13 

o contexto. Ressaltou que todas as informações sobre o orçamento da FE passavam pela 14 

Congregação, no início do ano para aprovação da destinação dos recursos, e no final do 15 

ano, a prestação de contas dos recursos utilizados. Esclareceu que a proposta 16 

orçamentária era elaborada pela Comissão de Orçamento, que assessora a Congregação, 17 

e era constituída pela Diretora, pela servidora da Seção Financeira, pelo Coordenador de 18 

Pós-Graduação, por um representante docente, um representante discente e um 19 

representante técnico administrativo. Observou que na proposta orçamentária apareciam 20 

os recursos do AIU – Apoio Institucional à Unidade, que era um recurso que a Unidade 21 

podia manejar com maior autonomia, como por exemplo para fazer a troca dos aparelhos 22 

de ar condicionado que já não podem mais passar por manutenção. Ficaria difícil a Unidade 23 

sobreviver sem a captação de recursos externos, dependendo apenas dos recursos 24 

distribuídos pelo orçamento da Unicamp. Após esses esclarecimentos, a Professora Dirce 25 

Zan colocou em votação o procedimento: A) Proposta de discussão de artigo por artigo: 8 26 

votos favoráveis. B) Proposta de votação em bloco: 14 votos favoráveis. A seguir, a 27 

Professora Dirce Zan colocou em votação a proposta apresentada na pauta, 28 

encaminhada pela CEFE – 15 votos favoráveis, 6 votos contrários e 1 abstenção. A seguir 29 

a Professora Dirce Zan passou a palavra para a Profa. Nima Spigolon, que pedira 30 

destaque para o item 06. Nomeação prédio principal da Faculdade de Educação "Professor 31 

Paulo Freire". Informação CPG nº 140/2018. A Professora Nima Spigolon informou que 32 

a origem da proposta veio em um momento político delicado e único em que a Educação 33 

vinha sendo alvejada. Frisou que a proposta ganhou formato no Seminário do Mestrado 34 

Profissional realizado em novembro. Em seguida a Direção da FE foi consultada quanto 35 

aos trâmites institucionais necessários para que a proposta pudesse ser encaminhada para 36 

a Congregação. Salientou que a proposta foi aprovada por aclamação no Seminário do 37 

Mestrado Profissional, bem como na CPG. Informou que obteve listas de assinaturas por 38 

categorias da FE, além de diversas listas de e-mail. Agradeceu a todos e todas que se 39 



 

manifestaram através das assinaturas. Entregou o bloco de mais de 650 assinaturas para 1 

a Diretora da Faculdade de Educação, Profa. Dirce Zan. Naquele momento houve uma 2 

salva de palmas. A Professora Dirce Zan observou que a Direção via com muita alegria 3 

a iniciativa e todo o movimento que havia gerado, pois era muito importante reafirmar o 4 

nome do Prof. Paulo Freire na educação brasileira e em especial na Faculdade de 5 

Educação. O Professor Antonio Carlos Amorim informou que foi com muita alegria que 6 

a CPG acolheu a proposta de nomeação do prédio, que foi aprovada por aclamação. 7 

Destacou que foi importante não só pelo momento político e social, mas também pela 8 

iniciativa de continuar nomeando prédios, salas, anexos e espaços comuns com nomes de 9 

professores que tiveram contribuições significativas na história da FE. Em seguida a 10 

Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o qual foi aprovado por 11 

unanimidade. O Professor Evaldo Piolli lembrou a todos que naquela data, às 12 horas, 12 

haveria uma assembleia de docentes para tratar do orçamento da ADUNICAMP. A 13 

Professora Dirce Zan encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e desejando-14 

lhes bom final de ano. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, 15 

secretária da Direção da Faculdade de Educação, redigi e digitei a presente ata que assino 16 

e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. O arquivo em áudio na íntegra da 17 

reunião encontra-se no site da FE que poderá ser acessado através de senha pessoal. 18 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 20 de fevereiro de dois mil e dezenove.  19 


