
 

ATA DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos 2 

vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a 3 

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

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

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

DEPARTAMENTO: Professores Doutores: Antonio Carlos Dias Júnior (DECISE); Eliana 7 

Ayoub (DELART); Evaldo Piolli (DEPASE); Guilherme do Val Toledo Prado (DEPRAC); 8 

Lilian Cristine Ribeiro Nascimento (DEPE); Fabiana de Cássia Rodrigues (DEFHE). 9 

COORDENADORES: Professores Doutores: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Pós-10 

Graduação); Alexandro Henrique Paixão (Graduação – Pedagogia); Inês Bragança 11 

(Graduação – Licenciaturas). REPRESENTANTES DOCENTES: MS-6: José Roberto 12 

Montes Heloani. MS-5: Selma de Cássia Martinelli. MS-3: Nima Imaculada Spigolon. 13 

BANCADA GERAL: Anderson Ricardo Trevisan, Arnaldo Pinto Júnior, Selma Borghi, Ana 14 

Lúcia Horta Nogueira e Lalo Watanabe Minto. REPRESENTANTES DISCENTES: Jéssica 15 

Emanuelle da Silva, Úrsula Pitombo Leite de Noronha, Beatriz G. de Souza, Daniele de 16 

Melo Silvano, Mariana Luiza de Oliveira. REPRESENTANTES TÉCNICO-17 

ADMINISTRATIVOS: Luciane Ap. Grandin, Jórgias Alves Ferreira, Renata Ap. Carvalho de 18 

Seta. Como convidados compareceram: Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, presidente 19 

da CPFP, Luciana Rodrigues, ATU da Unidade. A Professora Dirce Zan deu início à 330ª 20 

reunião da Congregação da Faculdade de Educação, cumprimentando os senhores 21 

conselheiros e apresentando as AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Débora Mazza, Jorge 22 

Megid Neto, sendo substituído por Ana Lúcia Horta Nogueira, Adriana Varani, sendo 23 

substituída por Lalo Watanabe Minto. I) EXPEDIENTE. A Professora Dirce Zan submeteu 24 

a ata, conforme item 01. Apreciação da Ata da 329ª Reunião Ordinária de 12/12/2018, para 25 

votação a qual foi aprovada com 4 abstenções. Em seguida a Professora Dirce Zan 26 

passou a palavra para a Profa. Alik Wunder e Profa. Jackeline Mendes para que pudessem 27 

fazer a apresentação sobre o vestibular indígena na Unicamp, já agradecendo a 28 

disponibilidade de estarem na reunião. A Professora Alik Wunder informou que ela e a 29 

Profa. Jackeline participaram durante todo o ano de 2018 do GT de inclusão criado pela 30 

PRG, diante de uma solicitação formal da frente pró-cotas. E em sua avaliação, o GT teve 31 

um papel muito importante, pois era um GT aberto, sempre com a presença de estudantes 32 

indígenas, que já estavam na universidade. Nesse GT várias discussões foram feitas que 33 

envolviam: vestibular, a permanência em suas diferentes perspectivas, incluindo as 34 

condições para garantir a permanência acadêmica, e o preparo da comunidade 35 

universitária para a chegada desses estudantes. A Professora Jackeline Mendes frisou 36 

que a FE era a unidade que tinha o maior número de estudantes indígenas, estudantes 37 

esses com diferentes experiências de escolarização. Frisou que o grande desafio era 38 

conhecer a trajetória desses indígenas; o desafio da interculturalidade. A Professora Alik 39 



 

Wunder informou que a Unicamp estava recebendo 25 etnias diferentes e que na FE 1 

estavam chegando 8 alunos no Curso de Pedagogia e 3 alunos no Curso de Licenciatura 2 

Integrada em Química e Física. O Professor Alexandro Paixão destacou que achou 3 

marcante a clareza que os indígenas têm do projeto de vida deles, ou seja, o que estavam 4 

fazendo aqui e o que o curso poderia oferecer para eles.  A Professora Inês Ferreira de 5 

Souza Bragança ressaltou que eram 3 alunos no curso de licenciatura Integrada em 6 

Química e Física, desejando regressar à sua terra natal para serem professores dessas 7 

disciplinas, pois onde moram os professores eram leigos nessas áreas. A Professora Alik 8 

Wunder informou que a maior parte dos indígenas estavam com o problema da moradia e 9 

custeio resolvido, além de terem conseguido a bolsa BAS, e também a rede Umbundu 10 

organizada pelos alunos auxiliou, que foi algo incrível, mas a instituição iria continuar esse 11 

debate ainda. Frisou que quem quisesse maiores informações, estavam disponíveis no site 12 

da Comvest. A Professora Dirce Zan disse que almejava que a FE fosse uma referência 13 

nesse acolhimento acadêmico e que via de forma muito positiva o ingresso dos indígenas 14 

na Unicamp. Ressaltou que a Direção estava à disposição, no que fosse possível. 15 

Agradeceu muito à Profa. Alik e Profa. Jackeline pela presença na Congregação e todas 16 

as informações tão importantes ali transmitidas. Aproveitou para agradecer às 17 

Coordenações de Curso, Prof. Alexandro e Profa. Inês Bragança que estavam à frente 18 

desse movimento. Naquele momento houve uma salva de palmas. Em seguida a 19 

Professora Dirce Zan passou para o item 03. Informes senhores conselheiros. O 20 

Professor Alexandro Paixão passou informes do seminário de reformulação do curso de 21 

Pedagogia ocorrido na semana de 18 a 21/02, com atividades intensas tarde e noite com 22 

a presença significativa dos estudantes e colegas. Agradeceu a servidora Luciane que 23 

auxiliou na realização do seminário, e informou que logo estariam disponibilizando o 24 

relatório com as ações dali tiradas, conforme plenária realizada no último dia. A Professora 25 

Dirce Zan, em nome da Direção agradeceu e parabenizou a coordenação pela realização 26 

do evento. Salientou que não pôde participar em todos os momentos, mas dos poucos 27 

momentos que esteve presente, pôde acompanhar as discussões e o grande envolvimento 28 

dos colegas nos debates. A acadêmica Jéssica E. Silva informou que estava falando 29 

como integrante da rede de apoio, onde participou como monitora na recepção dos 30 

indígenas, que ficaram apenas com os monitores. Frisou que a Unicamp estava fazendo o 31 

mínimo do que deveria fazer. A Professora Dirce Zan observou que eram desafios e que 32 

havia limites institucionais, entretanto, o clima de solidariedade foi criado pela rede 33 

Umbundu. Seria importante lembrar que o auxílio da instituição não deveria ser apenas 34 

para os indígenas, mas também para todos os estudantes cotistas. O Professor Antonio 35 

Carlos Amorim informou que a Coordenação de Pós-Graduação, a Coordenação do 36 

Mestrado Profissional e a APG estavam organizando a aula inaugural do dia 20/03, cujo 37 

tema seria: “Dias melhores virão? Educação Pública, Democracia brasileira e os desafios 38 

atuais da Pós-Graduação”, a ser proferida, provavelmente pela Profa. Lisete Arelaro da 39 



 

FE/USP, data a ser ajustada com a professora. Ressaltou que até o próximo dia 08/03 1 

seria necessário encerrar as inserções de dados na plataforma Sucupira. Observou que 2 

era um trabalho de muito aprendizado na Coordenação da Pós-Graduação. Frisou que a 3 

secretaria do PPGE estava com uma servidora em gozo de licença gestante e uma 4 

servidora em gozo de licença prêmio, tornando assim o trabalho mais intenso à equipe 5 

presente. Entretanto, aproveitou para agradecer aos diversos setores da FE que vinha 6 

auxiliando a Pós-Graduação. O Professor Evaldo Piolli aproveitou para despedir-se da 7 

Congregação, pois brevemente deixaria a chefia do DEPASE. Ressaltou que dos 8 anos 8 

de FE, foram 7 anos participando da Congregação. Observou que a Congregação era um 9 

local onde se podia ter uma visão mais ampla da FE e da Unicamp. Frisou que houve 10 

momentos de embate, entretanto sempre finalizados com acordos e combinados. Naquele 11 

momento houve uma salva de palmas. A Professora Dirce Zan agradeceu ao Prof. Evaldo 12 

Piolli toda a colaboração enquanto chefe do DEPASE e sua atuação na Congregação. O 13 

Professor Carlos Miranda informou sobre o curso de licenciatura em teatro, que já passou 14 

pela Congregação da FE, ao passar pelo GT de criação do curso, foi apontada a 15 

necessidade de contratação de 3 docentes, sendo 1 para a FE. O assunto iria para CCG 16 

da próxima semana. A Professora Dirce Zan solicitou aos colegas que tinham acento na 17 

CCG para esse tema. O Professor Guilherme Prado aproveitou para despedir-se 18 

também, pois seu mandato como chefe de departamento encerraria no dia seguinte. 19 

Agradeceu o aprendizado, frisando que era o melhor lugar para se aprender, pois era um 20 

espaço democrático de negociação. Informou que a Profa. Mara Sordi assumiria a chefia 21 

do DEPRAC. Naquele momento houve uma salva de palmas. A Professora Dirce Zan 22 

agradeceu o apoio que a Direção sempre pôde ter da parte da chefia do DEPRAC, em 23 

momentos tensos e de grande frustração como foi o caso do fracasso no 24 

descontingenciamento de 2 vagas de concurso desse departamento e agradeceu pela 25 

condução do DEPRAC Em seguida a Professora Dirce Zan passou para o item 04. 26 

Informes Direção. A Professora Dirce Zan informou que não tinha informes do CONSU, 27 

pois a reunião seria realizada apenas no final de março. A) Comunicou que a Profa. Marisa 28 

Beppu, que estava à frente da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário havia deixado 29 

o cargo e que o mesmo seria assumido pelo Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes 30 

Neto, diretor do IMECC. B) As universidades sofreram cortes no orçamento, com a posse 31 

do novo governador, e na 1ª revisão do orçamento, que seria apresentada no CONSU de 32 

março, seria apresentado um quadro mostrando de que forma a Unicamp foi afetada. C) 33 

Mesa redonda a ser realizada no dia 08/03 em comemoração ao Dia Internacional da 34 

Mulher, no PB das 12 horas às 14 horas, cujas palestrantes seriam a Profa. Karla Bessa 35 

do PAGU e a Vereadora Mariana Conti debatendo sobre: As muitas formas de Ser Mulher. 36 

No mesmo dia seria aberta a exposição "As artimanhas das mulheres" de 08 a 15 de março 37 

de 2019 das 8h às 22h45, no saguão da Biblioteca e na entrada do Salão nobre da 38 

FE/Unicamp, com livros de colegas professoras da FE. O objetivo era, após a mesa, se 39 



 

juntarem ao ato no centro de Campinas. Para tanto solicitou ampla divulgação. D) Naquela 1 

data haveria o lançamento em defesa do manifesto Escola sem Censura na Escola 2 

Estadual Carlos Gomes, com o apoio da ADUNICAMP, APEOESP às 19 horas. E) 3 

Mudanças no espaço físico. A sala da Congregação que aglutinava o Auditório Maurício 4 

Tragtenberg, estava sendo reestruturada, inclusive necessitando da aquisição de novo 5 

mobiliário. Por sua vez, o Auditório Maurício Tragtenberg estava previsto para o Prédio 6 

Anexo III, e brevemente seria inaugurado. Enquanto que a sala da Congregação seria 7 

bloqueada para aulas, cursos, ficando reservada para reuniões administrativas. Será 8 

disponibilizado na Intranet o uso da sala LL03, com capacidade para 25 pessoas; as salas 9 

de reunião alocadas no 2º piso – Blocos B, C, D e E seriam disponibilizadas para reserva 10 

também na Intranet e a Sala de Defesa II, que ficava Bloco C – 2º Piso, seria transferida 11 

para o Prédio Anexo III. A acadêmica Jéssica E. Silva perguntou sobre a possibilidade de 12 

se ter um espaço para os funcionários da Limpadora. A Professora Dirce Zan informou 13 

que já havia um espaço destinado aos funcionários da Limpadora, talvez não tão adequado 14 

como deveria, mas que a Direção estava ciente e verificando a possibilidade de ampliação 15 

desse espaço. A Professora Dirce Zan informou que a inauguração do prédio principal 16 

como Professor Paulo Freire seria realizada em março de 2019. O Professor Antonio 17 

Carlos Dias Júnior agradeceu sua participação na Congregação e informou que estaria 18 

se desligando também, em função do encerramento do seu mandato e que ele seria 19 

substituído pelo Prof. Luciano Pereira. Naquele momento houve uma salva de palmas. A 20 

Professora Dirce Zan agradeceu a disponibilidade do Prof. Antonio Carlos, pois era um 21 

recém contratado quando assumiu a chefia do DECISE. A servidora Renata de Seta 22 

solicitou que assim que houvesse um espaço disponível, que fosse providenciada uma sala 23 

de descanso para os funcionários técnico-administrativos. Em seguida, a Professora Dirce 24 

Zan entrou no item II) ORDEM DO DIA. A. PARA HOMOLOGAÇÃO. A Professora Eliana 25 

Ayoub pediu destaque para o item 3. Sendo assim, a Professora Dirce Zan submeteu os 26 

itens 01 e 02, transcritos abaixo, para votação, os quais foram aprovados por unanimidade. 27 

01. Descredenciamento do Prof. Dr. Adolfo Ramos Lamar junto à Pós-Graduação da FE. 28 

Aprovado “ad referendum” da Congregação. 02. Revista Pro-posições – indicação do Prof. 29 

Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto para compor o colegiado como Editor Associado, em 30 

substituição à Profa. Dra. Maria Inês Petrucci dos Santos Rosa. Em seguida a Professora 31 

Dirce Zan passou a palavra para a Profa. Eliana Ayoub que havia pedido destaque para o 32 

item 03. Resultado do Concurso Público de Provas e Títulos, para Provimento de 01 (um) 33 

cargo de Professor Doutor, MS-3.1 em RTP, na Área de Conhecimento, Linguagem e Arte, 34 

nas Disciplinas EP 158 – Educação, Corpo e Arte e EP 146 – Educação e Tecnologia, e 35 

na Área de Educação e Cultura, na Disciplina EL 774 – Estágio Supervisionado I – 36 

DELART. Processo 19-P-7847/2017. Parecer da Comissão Julgadora. A Professora 37 

Eliana Ayoub informou que pedira destaque ao item para agradecer em primeiro lugar ao 38 

Prof. Carlos Miranda que participou do processo desde o descontingenciamento da vaga 39 



 

pela reitoria, aos colegas de departamento, em especial a Profa. Márcia Strazzacappa no 1 

auxílio da escolha da banca, uma vez que um concurso com 50 candidatos inscritos, ficava 2 

difícil encontrar uma banca em que não houvesse conflito de interesses. Agradeceu à 3 

equipe técnica que prestou toda a assistência na realização do concurso. Salientou que 4 

dos 50 candidatos inscritos, 40 compareceram para realização da prova escrita. Dos 40 5 

que compareceram, 10 foram aprovados para as fases seguintes. Observou que os 10 6 

selecionados para prova didática e prova de arguição foram excelentes candidatos e que 7 

estava muito contente com o resultado final. Em seguida a Professora Dirce Zan 8 

submeteu o item 3 para votação o qual foi aprovado por unanimidade. Naquele momento 9 

houve uma salva de palmas. Em seguida, a Professora Dirce Zan passou para o item B. 10 

PARA DELIBERAÇÃO: A Professora Dirce Zan perguntou se havia algum destaque a 11 

ser feito pelos senhores conselheiros, além dos itens já destacados pela Direção. A 12 

Professora Nima Spigolon solicitou destaque para o item 16. O servidor Jórgias Ferreira 13 

solicitou destaque para o item 19. O Professor Antonio Carlos Amorim solicitou 14 

destaque para o item 20. A Professora Selma Venco sugeriu a inclusão de item sobre o 15 

manifesto em defesa da formação de professores. A Professora Dirce Zan informou que 16 

o item seria de número 39. A seguir, a Professora Dirce Zan submeteu os itens que não 17 

foram destacados e, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. B. PARA 18 

DELIBERAÇÃO. a. DIREÇÃO. 05. Prestação de Contas/FE – exercício 2018. 06. Proposta 19 

Orçamentária/FE – exercício 2019. b. DEPARTAMENTOS. 07. Relatório de Atividades 20 

Docente – Prof. Dr. Jorge Megid Neto – DEPRAC. Período: 01/09/2013 a 31/08/2018. Of. 21 

DEPRAC nº 001/2019. 08. Relatório de Atividades Docente – Profa. Dra. Lilian Cristine 22 

Ribeiro Nascimento – DEPE. Período: 01/08/2015 a 31/07/2018. Of. DEPE nº 002/2019. 23 

09. Estágio Probatório da Profa. Dra. Alexandrina Monteiro – DEPRAC. Of. DEPRAC nº 24 

002/2019. 10. Solicitação de convalidação de tempo de atividades externas do Profa. Dra. 25 

Alessandra Aparecida Viveiro – DEPRAC, conforme prevê a Deliberação CONSU-A-26 

27/2014, artigo 1º, parágrafo 5º, para fins de Promoção por Mérito: Universidade de Brasília 27 

(UnB) – 12/04/2011 a 02/01/2012 e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 28 

(UNESP) – 03/01/2012 a 30/11/2014. Of. DEPRAC nº 009/2019. 11. Solicitação da Profa. 29 

Dra. Telma Pileggi Vinha – DEPE, de exercício de atividades simultâneas, junto ao Núcleo 30 

de Pesquisa Aplicada em Educação – Think Tank, do Instituto Unibanco, em São Paulo, 31 

no período de março a novembro/2019. Of. DEPE nº 001/2019. 12. Solicitação de 32 

afastamento para Pós-Doutorado da Profa. Dra. Helena Maria Santana Sampaio Andery, 33 

no período de 15/09/2019 a 15/02/2020, junto ao Centre de Recherches sur le Brésil 34 

colonial et contemporain (CRBC) da École des Hautes Études em Sciences Sociales 35 

(EHESS) em Paris. Of. DECISE nº 005/2019. 13. Adesão ao Programa de Pesquisador 36 

Colaborador da Profa. Dra. Carmem Lúcia Rodrigues Arruda, para atuar na Linha de 37 

Pesquisa 10 – Trabalho e Educação do PPGE/FE. Of. DECISE nº 010/2019. 14. 38 

Renovação no Programa de Professor Colaborador da Profa. Dra. Marcia de Paula Leite 39 



 

junto ao DECISE. Of. DECISE nº 003/2019. 15. Renovação no Programa de Professor 1 

Colaborador da Profa. Dra. Olga Rodrigues de Moraes von Simson, junto ao DECISE. Of. 2 

DECISE nº 008/2019. c. COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO. 17. Relatório de Professor 3 

Visitante – Programa Professor Especialista Visitante de Graduação – Profa. Dra. Magda 4 

Dourado Pucci. 18. Revalidação de diploma estrangeiro – Mariana de Almeida Toledo – 5 

Parecer desfavorável. Of. Pedagogia nº 05/2019. d. COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO. 6 

21. Nova versão do Acordo de Cooperação entre a Unicamp e a Universidade de 7 

Joanesburgo. Executor: Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura. Executor Substituto: Prof. Dr. 8 

Luis Enrique Aguilar. Of. DEPASE nº 010/2019. Parecer CEFE nº 001/2019. 22. Relatório 9 

Final de Atividades do Contrato entre a Unicamp e a Prefeitura Municipal de Campinas 10 

para oferecimento de Curso de Especialização em Gestão Educacional (CEGE - Pós-11 

Graduação Lato Sensu), oferecido entre agosto/2013 a agosto/2015. Executora: Profa. 12 

Dra. Débora Mazza. Processo 19-P-10538/2012. Of. DECISE nº 006/2019. Parecer CEFE 13 

nº 002/2019. 23. Projeto de Pesquisa intitulado “Examining poverty in a polarised and 14 

unequal society: the potential of the Consensual Approach to poverty research in Brazil”, 15 

vinculado ao TA nº 01 – Convênio da Unicamp com a Universidade de Cardiff (País de 16 

Gales), sob responsabilidade da Profa. Dra. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis. Of. 17 

DEPASE Nº 010/2019. Aprovado “ad referendum” da CEFE. e. COORDENAÇÃO DE PÓS-18 

GRADUAÇÃO. 24. Solicitação do Prof. Dr. Silvio Donizetti de Oliveira Gallo de 19 

cancelamento do acordo de cotutela para a tese de doutorado de Laisa Blancy de Oliveira 20 

Guarienti, entre o PPGE/Unicamp e a Università degli Studi di Milano-Bicocca. Informação 21 

CPG/FE nº 158/2019. CREDENCIAMENTO JUNTO AO PPGE E/OU MESTRADO 22 

PROFISSIONAL. 25. Profa. Dra. Marcia de Paula Leite, renovação do credenciamento 23 

como Professor Permanente junto ao PPGE. Informação CPG nº 144/2019. 26. Profa. Dra. 24 

Olga Rodrigues de Moraes von Simson, renovação do credenciamento como Professor 25 

Permanente junto ao PPGE. Informação CPG nº 144/2019. 27. Prof. Dr. Lalo Watanabe 26 

Minto, credenciamento como Professor Permanente junto ao PPGE, para atuar no 27 

Doutorado em Educação. Informação CPG nº 146/2019. 28. Profa. Dra. Sandra Francisca 28 

Bezerra Gemma, credenciamento como Professor Visitante junto ao PPGE para coorientar 29 

a tese de doutorado da aluna Flávia Traldi de Lima, orientanda do Prof. Dr. José Roberto 30 

Montes Heloani. Informação CPG nº 147/2019. 29. Prof. Dr. Paulo Marques, 31 

credenciamento como Professor Visitante junto ao PPGE para ministrar a disciplina FE 193 32 

– Seminário III – Políticas Públicas de Educação, com a Profa. Dra. Débora C. Jeffrey, 33 

durante o 1º semestre de 2019. Informação CPG nº 148/2019. 30. Prof. Dr. Adriano Salmar, 34 

credenciamento como Professor Colaborador, junto ao Mestrado Profissional em 35 

Educação Escolar. Informação CPG nº 145/2019. 31. Prof. Dr. Newton Antonio Paciulli 36 

Bryan, credenciamento como Professor Permanente, junto ao Mestrado Profissional em 37 

Educação Escolar. Informação CPG nº 145/2019. 32. Profa. Dra. Rosemary Passos, 38 

credenciamento como Professor Colaborador, junto ao Mestrado Profissional em 39 



 

Educação Escolar. Informação CPG nº 145/2019. PROGRAMA DE PESQUISADOR DE 1 

PÓS-DOUTORADO. 33. Prof. Dr. Filipe Santos Fernandes. Ingresso no PPPD. Supervisão 2 

da Profa. Dra. Jackeline Rodrigues Mendes. Período: 03/03/2019 a 02/03/2020. 3 

Informação CPG nº 143/2019. 34. Prof. Dr. Alisson Droppa. Renovação no PPPD. 4 

Supervisão da Profa. Dra. Márcia de Paula Leite. Período: 31/10/2018 a 31/10/2019. 5 

Informação CPG nº 141/2019. 35. Profa. Dra. Ana Letícia Losano. Renovação no PPPD. 6 

Supervisão do Prof. Dr. Dario Fiorentini. Período: 01/01 a 31/12/2019. Informação CPG nº 7 

141/2019. 36. Profa. Dra. Regiane Helena Bertagna. Relatório Final no PPPD. Supervisão 8 

da Profa. Dra. Mara Regina Lemes de Sordi. Informação CPG nº 142/2019. 37. Profa. Dra. 9 

Amanda Maurício Pereira Leite. Relatório Final no PPPD. Supervisão do Prof. Dr. 10 

Wencesláo Machado de Oliveira Júnior. Informação CPG nº 142/2019. 38. Profa. Dra. Alba 11 

Cristhiane Santana da Mata. Relatório Final no PPPD. Supervisão do Prof. Dr. Sérgio 12 

Antonio da Silva Leite. Informação CPG nº 142/2019.  A seguir, a Professora Dirce Zan 13 

passou à apreciação dos itens destacados. 01. Utilização de recurso adicional para 14 

Promoção por Mérito – orçamento 2018. A Professora Dirce Zan historiou brevemente o 15 

item: em 2018 a reitoria havia destinado o valor equivalente a uma referência de professor 16 

doutor MS-3.1, e que as unidades deveriam definir a forma de utilização desse recurso: se 17 

para uma nova contratação ou para a promoção por mérito. A FE deliberou em 18 

Congregação que o recurso seria distribuído para promoção por mérito de MS-3.1 para 19 

MS-3.2, além de priorizar os processos de concursos de livre docência que estavam com 20 

os editais analisados pela Procuradoria Geral e que foram prejudicados quando do 21 

congestionamento dos recursos pela reitoria, atribuindo uma vaga a cada um deles. No 22 

processo de promoção por mérito, houve 9 docentes interessados, 8 aprovados, entretanto 23 

havia recursos para atender apenas 3 docentes. Ressaltou que a deliberação da 24 

Congregação deixou clara que aquela decisão era para os recursos de 2018. Destacou 25 

que em novembro de 2018 houve um recurso extra para promoções, tanto para carreira 26 

dos técnico-administrativos como para a carreira docente. Esse novo recurso suscitou uma 27 

demanda da Profa. Márcia Malavasi, aprovada em um dos 6 concursos de Livre Docência 28 

realizados em 2018, solicitando que fosse atribuída uma das cotas para o 2º lugar desse 29 

concurso. Essa solicitação encaminhada à CEPE foi trazida pela Direção para ser 30 

apreciada pela Congregação. A Professora Dirce Zan relatou ainda que para a carreira 31 

dos servidores técnico-administrativos, a atribuição de recursos de 2018 veio já direcionada 32 

para os nomes indicados pela reitoria a partir de índices por eles levantados, e que a 33 

Direção havia conversado com a CSA sobre isso para ratificar os nomes apontados. No 34 

caso da carreira docente, a FE recebeu 3 cotas adicionais e pelo entendimento da Direção 35 

os recursos deveriam ser destinados aos docentes que constavam daquela lista de 36 

classificados para a promoção por mérito. O Professor Guilherme Prado frisou que 37 

achava legítima a distribuição das cotas aos 6 colegas que estavam com os processos com 38 

editais aprovados. Ressaltou ainda que o DEPRAC tinha total clareza quanto ao que havia 39 



 

sido deliberado em Congregação quanto à distribuição dos recursos referentes a 2018. O 1 

Professor Antonio Carlos Dias Júnior informou que tinha a expectativa de que se viesse 2 

algum recurso adicional, que seria destinado à promoção por mérito, uma vez que já havia 3 

uma lista de docentes que cumpriram os requisitos para a promoção. A Professora Eliana 4 

Ayoub informou que participou da reunião da CEPE/FE e sentiu-se totalmente esclarecida 5 

quanto aos encaminhamentos da Direção. O Professor Evaldo Piolli lembrou que o 6 

assunto foi debatido exaustivamente nas reuniões da CEPE, Congregação, devendo assim 7 

ser mantidas as decisões ali tomadas, ou seja, a aplicação dos recursos adicionais para 8 

promoção dos docentes aprovados. Frisou que diante dos cortes do Governo, não 9 

sabemos como seria em 2019, sendo assim, seria importante não se criar expectativas. O 10 

Professor Carlos Miranda observou que desde fevereiro de 2017 essa questão estava 11 

sendo discutida, e muitas vezes não com muito consenso. Chegou-se ao acordo de atender 12 

a demanda reprimida dos docentes que haviam pleiteado o concurso de livre docência e 13 

que já estavam com os editais aprovados, e uma parte dos recursos para atender 14 

promoções horizontais iniciais da carreira docente. Sugeriu manter o que foi deliberado, 15 

para fechar as pendências de 2018. O Professor Lalo W. Minto ressaltou que seria 16 

importante pensar, com a autonomia que a Unidade tinha, tratando de uma forma política 17 

esses recursos, e não de forma casual, mas algo duradouro e permanente, não 18 

dependendo de nomes e situações. Após as intervenções dos senhores conselheiros, a 19 

Professora Dirce Zan submeteu o item que foi aprovado com 6 abstenções. 02. Indicação 20 

de membro Representante Docente para a Comissão de Orçamento, bem como 21 

Representantes Discentes para as seguintes comissões: CEPE, CLN e Orçamento. A 22 

Professora Dirce Zan informou que seria necessária a indicação de nomes para completar 23 

a composição das comissões mencionadas, as quais são comissões assessoras da 24 

Congregação. Para a representação docente na Comissão de Orçamento foi indicado o 25 

nome do Prof. Arnaldo Pinto Júnior. Para a representação discente na Comissão de 26 

Legislação e Normas – CLN foi indicado o nome da acadêmica Jéssica Emanuelle da Silva. 27 

Para a representação discente na Comissão de Orçamento foi indicado o nome da 28 

acadêmica Beatriz G. de Souza. Para a CEPE não houve indicação no momento, mas o 29 

nome seria encaminhado para homologação na reunião da Congregação de março. Após 30 

as indicações efetuadas, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o qual 31 

foi aprovado por unanimidade. A Professora Dirce Zan agradeceu a disponibilidade dos 32 

indicados. 03. Indicação de docentes para o Grupo de Trabalho que visa apresentar 33 

proposta para um projeto de Educação à Distância na FE. DEPRAC – Prof. Dr. Guilherme 34 

do Val Toledo Prado; DELART – Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura; DEPASE – Profa. Dra. 35 

Sandra Fernandes Leite; DECISE – Prof. Dr. Sérgio Ferreira do Amaral; DEPE – não 36 

indicou; DEFHE – não indicou. A Professora Dirce Zan reiterou a importância do tema. 37 

Mencionou sobre a abertura de bolsas para a alunos de pós-graduação serem tutores nos 38 

cursos à distância. Ressaltou que no ano passado a UNIVESP abriu 6.000 vagas à 39 



 

distância para o Curso de Pedagogia. Seria bom pensar na forma como a Faculdade de 1 

Educação entraria nisso, logicamente não contrária às tecnologias, mas de que forma 2 

entrar nessa oferta e parcerias. O Professor Antonio Carlos Amorim informou que na 3 

reunião de fevereiro da CCPG foi comunicado que havia sido firmado um Termo Aditivo 4 

entre a Unicamp e a UNIVESP, cujo objeto era a seleção de bolsistas estudantes de pós-5 

graduação (mestrado e doutorado) para trabalharem como tutores de disciplinas à 6 

distância em disciplinas do 1º semestre. Salientou que eram 30.000 estudantes em 4 7 

cursos, sendo 2 cursos de licenciatura, onde 1 era de matemática e outro em pedagogia e 8 

os outros 2 cursos nas engenharias. Mencionou que diversos estudantes do PPGE se 9 

inscreveram e foram selecionados e que o valor da bolsa era o equivalente aos valores das 10 

bolsas de mestrado e doutorado. Ressaltou que isto foi apresentado como uma grande 11 

conquista da universidade na relação com o financiamento público. Observou que suas 12 

preocupações estavam ligadas às questões de acompanhamento do trabalho desses 13 

estudantes de mestrado e doutorado, em uma atividade que era além das atividades que 14 

eles já faziam, bem como o cuidado com a gestão acadêmica e o percurso desses 15 

estudantes. Outra questão importante era que havia uma expectativa de que os estudantes 16 

que iriam fazer esse trabalho de tutoria, aprendessem as tecnologias de educação à 17 

distância e que isso fosse revertido para os trabalhos nos cursos de graduação. E como a 18 

Unicamp, institucionalmente, participaria estimulando a realização de cursos de pedagogia 19 

à distância, se tinha na universidade 2 cursos presenciais com problemas inclusive de 20 

evasão. Conversaram com a Pró-Reitora de Pós-Graduação apresentando essas questões 21 

e dizendo que a FE queria participar desse processo. A Professora Dirce Zan salientou 22 

que o GT seria coordenado pela Direção da FE e teria o prazo de 1 ano, prorrogado por 23 

mais 1 ano, se necessário, trazendo proposta para a Congregação. Perguntou se o DEPE 24 

e o DEFHE teriam nomes a indicar, e que seria importante que houvesse a indicação, a 25 

qual poderiam enviar posteriormente e aprovariam depois. Após as intervenções dos 26 

senhores conselheiros, a Professora Dirce Zan submeteu o item que foi aprovado por 27 

unanimidade. 4. Indicação de representante da FE no Conselho Científico do CMU no 28 

período de 2019 a 2021, considerando a vacância do atual representante titular. 29 

Informamos que a Profa. Ana Lúcia Guedes Pinto, atual representante suplente, foi 30 

consultada e tem interesse em assumir a titularidade da representação. DEPRAC – Profa. 31 

Dra. Ana Lúcia Guedes Pinto; DELART – Prof. Dr. Arnaldo Pinto Júnior e Profa. Dra. 32 

Heloísa Helena Pimenta Rocha; DEPASE – Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes Pinto; DECISE 33 

– Prof. Dr. Arnaldo Pinto Júnior; DEFHE – Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes Pinto e Profa. 34 

Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha; DEPE – não indicou. A Professora Dirce Zan propôs 35 

a votação de todos os nomes para titularidade, que foi feita de forma ativa: Profa. Dra Ana 36 

Lúcia Guedes Pinto – 15 votos; Prof. Dr. Arnaldo Pinto Júnior – 3 votos; Profa. Dra. Heloisa 37 

Helena Pimenta Rocha – 02 votos; abstenções – 03. A seguir, a Professora Dirce Zan 38 

procedeu a votação da suplência, que também foi feita de forma ativa: Prof. Dr. Arnaldo 39 



 

Pinto Júnior – 15 votos; Profa. Dra. Heloisa Helena Pimenta Rocha – 02 votos; abstenções 1 

– 4. Encerrada a votação, a representação da FE junto ao Conselho Científico do CMU 2 

ficou assim definida: Titular – Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes Pinto e Suplente – Prof. Dr. 3 

Arnaldo Pinto Júnior. A seguir a Professora Dirce Zan passou a palavra para a Profa. 4 

Nima Spigolon, que pedira destaque para o item 16. Adesão ao Programa de Professor 5 

Colaborador do Prof. Dr. Adriano Salmar, junto ao DECISE. Of. DECISE nº 004/2018. A 6 

Professora Nima Spigolon informou que pediu destaque para esclarecimentos, uma que 7 

o item já estava contemplado no item 30. A Professora Dirce Zan solicitou que a servidora 8 

Luciana Rodrigues esclarecesse. A servidora Luciana Rodrigues informou que para se 9 

credenciar um professor colaborador na Pós-Graduação, era necessário primeiro a adesão 10 

do docente ao Programa de Professor Colaborador. A Professora Nima Spigolon 11 

ressaltou que houve um lapso no departamento mencionado, pois o correto era DEPASE 12 

e não DECISE como constou. Após os esclarecimentos prestados, a Professora Dirce 13 

Zan submeteu o item para votação, o qual foi aprovado por unanimidade. A seguir a 14 

Professora Dirce Zan passou a palavra para o servidor Jórgias Ferreira, que pedira 15 

destaque para o item 19. Convênio entre a Unicamp e a Universidade Nacional de San 16 

Augustín (UNSA) em Arequipa, Peru. Executor: Prof. Dr. Luciano Pereira. Executor 17 

Substituto: Prof. Dr. Evaldo Piolli. Of. DECISE nº 007/2019. Parecer CEFE nº 003/2019. O 18 

servidor Jórgias Ferreira informou que pedira destaque, para informar que por um lapso, 19 

havia sido encaminhado para a pauta da Congregação apenas o Termo de Convênio, 20 

faltando o envio do Termo Aditivo, o qual seria enviado posteriormente para aprovação. 21 

Em seguida, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o qual foi aprovado 22 

por unanimidade. A seguir a Professora Dirce Zan passou a palavra para o Prof. Antonio 23 

Carlos Amorim, que pedira destaque para o item 20. Convênio entre a Unicamp e a 24 

Universidade Federal do Pará (UFPA), para execução do Programa Interinstitucional de 25 

Cooperação Técnica, Científica e Acadêmica e realização do DINTER. Executor: Prof. Dr. 26 

José Claudinei Lombardi. Of. DEFHE nº 003/2019. Parecer CEFE nº 004/2019. O 27 

Professor Antonio Carlos Amorim informou que havia sido encaminhado o Termo 28 

Aditivo, e que, portanto, haveria necessidade de aprovação naquela reunião, pois caso 29 

contrário, não haveria tempo hábil para os encaminhamentos às instâncias superiores. 30 

Sendo assim, a Professora Dirce Zan sugeriu a aprovação do Termo Aditivo com o Termo 31 

de Convênio, considerando a argumentação do Prof. Antonio Carlos Amorim. Após 32 

votação, o item foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan informou 33 

que o item 39 dizia respeito à carta do Ministro da Educação que circulou sobre a 34 

obrigatoriedade de se cantar o hino nacional nas escolas. Naquele momento foi projetado 35 

o manifesto elaborado pela ANPED e a Profa. Dirce providenciou a leitura. Após leitura, a 36 

Professora Selma Venco informou que a nota elaborada pela ANFOPE E FORUMDIR, 37 

estava completa e sintetizava a posição da FE, e sua proposta era que a FE endossasse 38 

a nota. Sendo assim, a Professora Dirce Zan sugeriu divulgar no site da FE e nas redes 39 



 

sociais, que a Faculdade de Educação endossava a nota da ANPED. Em seguida colocou 1 

a proposta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A Professora Dirce Zan 2 

encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, 3 

Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Direção da Faculdade de Educação, redigi e 4 

digitei a presente ata que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. O 5 

arquivo em áudio na íntegra da reunião encontra-se no site da FE que poderá ser acessado 6 

através de senha pessoal. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 22 de março de dois mil e 7 

dezenove.  8 


