
 

ATA DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 

CAMPINAS. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove 3 

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

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

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

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

Doutores: Luciano Pereira (DECISE); Miriam Cardoso Utsumi (DEPRAC); Lilian Cristine 8 

Ribeiro Nascimento (DEPE); Régis Henrique dos Reis Silva (DEFHE); Selma Borghi Venco 9 

(DEPASE). COORDENADORES: Professores Doutores: Antonio Carlos Rodrigues de 10 

Amorim (Pós-Graduação); Alexandro Henrique Paixão (Graduação – Pedagogia); Inês 11 

Ferreira de Souza Bragança (Graduação – Licenciaturas). REPRESENTANTES DOCENTES: 12 

MS-5: Selma de Cássia Martinelli. BANCADA GERAL: Jorge Megid Neto, Anderson Ricardo 13 

Trevisan, Arnaldo Pinto Júnior Adriana Varani, Ana Lúcia Horta Nogueira. 14 

REPRESENTANTES DISCENTES: Jéssica Emanuelle da Silva, Beatriz Gonçalves de Souza, 15 

Daniele de Melo Silvano e Beatriz Venancio Tosin. REPRESENTANTES TÉCNICO-16 

ADMINISTRATIVOS: Luciane Ap. Grandin, Jórgias Alves Ferreira, Simone Lucas Gonçalves 17 

Oliveira. Como convidados compareceram: Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, presidente 18 

da CPFP e Luciana Rodrigues, ATU da Unidade. A Professora Dirce Zan deu início à 336ª 19 

reunião da Congregação da Faculdade de Educação, cumprimentando os senhores 20 

conselheiros. Em seguida, a Professora Dirce Zan apresentou as AUSÊNCIAS 21 

JUSTIFICADAS: Profa. Eliana Ayoub sem substituição; Profa. Nima Imaculada Spigolon sem 22 

substituição; estudante Úrsula Pitombo Leite de Noronha sem substituição. A seguir, a 23 

Professora Dirce Zan deu sequência à reunião. I) EXPEDIENTE. A Professora Dirce Zan 24 

apresentou o item 01. Apreciação da Ata da 335ª Reunião Ordinária de 28/08/2019. 25 

Perguntou se os conselheiros tinham alguma observação ou correção a ser feita na ata. 26 

Considerando que não houve sugestão de alteração a Professora Dirce Zan submeteu a ata 27 

para votação a qual foi aprovada com 1 abstenção. Em seguida a Professora Dirce Zan 28 

passou para o item 2. Apresentação das missões de trabalho no exterior, realizadas pelas 29 

servidoras Luciana Rodrigues e Juliana Marques, que contaram com financiamento de editais 30 

DERI. A Professora Dirce Zan informou que as servidoras fariam uma breve apresentação 31 

sobre o trabalho desenvolvido nas universidades visitadas. Primeiramente, a servidora 32 

Luciana Rodrigues apresentou através da projeção de slides sua visita à Universidade de 33 

Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal, no período de 1 a 15/07/2019, cujo tema foi: 34 

Capacitação técnica de funcionários responsáveis pela gestão da área de internacionalização 35 

da Unidade, advindo do Edital DERI 065/2018. Salientou que os objetivos da mobilidade 36 

foram: estimular a troca de experiências e conhecimentos entre membros do corpo técnico-37 

administrativo; analisar as possibilidades de intercâmbio entre as universidades, além de 38 

fortalecer os respectivos projetos de internacionalização, através da permuta de 39 



 

conhecimento entre os membros técnicos, que atuam direta ou indiretamente com os 40 

processos de mobilidade e/ou relações internacionais. A servidora Luciana Rodrigues 41 

observou que os resultados e oportunidades oriundos da visita foram: o fortalecimento das 42 

relações com a UTAD, através da renovação do convênio atual (Unicamp/UTAD) e 43 

possibilidade de um termo aditivo específico com o Departamento de Educação, da Escola de 44 

Ciências Humanas e Sociais (oferecimento de disciplinas compartilhadas, eventos e cursos); 45 

a reorganização administrativa na FE, para o melhor acolhimento e orientações aos 46 

estrangeiros que visitam a Faculdade; a criação de um subportal no website da FE, que reúna 47 

informações para os estudantes e pesquisadores estrangeiros, sobre a infraestrutura da 48 

unidade e da universidade; a elaboração de um “Guia para o estudante/pesquisador 49 

estrangeiro”, com orientações gerais, que abranja os diversos setores da unidade; e a 50 

elaboração de um planejamento por área, que agregue valor à formação de cada servidor e 51 

às atividades cotidianas, a fim de motivar novos intercâmbios. Em seguida, a servidora 52 

Juliana Marques apresentou, também através da projeção de slides, sua visita à University 53 

of Alberta no Canadá, que ocorreu no período de 18/06 a 02/07/2019. Informou que os 54 

objetivos principais foram: conhecer três setores da Universidade de Alberta: Faculdade de 55 

Educação; Faculdade de Extensão e Escritório de Relações Internacionais, além dos Setores 56 

de Comunicação e Marketing. A servidora Juliana Marques observou que os resultados 57 

alcançados e oportunidades foram: oportunidades acadêmicas – os intercâmbios, pesquisa e 58 

publicações conjuntas; a possibilidade da criação de termos aditivos com a Faculdade de 59 

Educação ou outros órgãos da Universidade de Alberta; o aprimoramento de procedimentos 60 

administrativos internos – a gestão da internacionalização e acolhimento dos alunos, 61 

professores e pesquisadores estrangeiros; o gerenciamento dos convênios e dados sobre a 62 

internacionalização; a troca de conhecimento sobre programas acadêmicos e currículo; o 63 

intercâmbio cultural e o aprendizado sobre gestão de projetos e avaliação da extensão. A 64 

Professora Dirce Zan agradeceu as apresentações feitas pelas servidoras e a 65 

disponibilidade que tiveram para esse intercâmbio tendo em vista a melhoria das atividades 66 

que ambas realizam no âmbito da Unidade. Agradeceu também o empenho dos 67 

coordenadores de graduação e pós-graduação que contribuíram para a elaboração do projeto 68 

que viabilizou a participação da FE nesses editais e solicitou que os docentes se envolvam 69 

nos editais de internalização da Universidade visando  buscar recursos que permitam a 70 

ampliação do projeto de internacionalização da unidade acolhendo estudantes, docentes e 71 

funcionários. Em seguida a Professora Dirce Zan passou para o item 03. Informes senhores 72 

conselheiros. A acadêmica Daniele Silvano informou que há algumas semanas havia sido 73 

aprovado o estatuto para reativação da APG central da Unicamp com a realização de uma 74 

assembleia com grande participação de estudantes e que foram discutidos temas muito 75 

importantes. Destacou a demanda feita pelos estudantes de uma assembleia geral, a ser 76 

realizada no dia 15/10, cuja proposta havia sido aprovada na reunião do CONSU ocorrida no 77 

dia anterior. A acadêmica Beatriz Souza frisou a importância da liberação das aulas para 78 



 

possibilitar a participação dos alunos na Semana da Educação. O Professor Arnaldo Pinto 79 

Júnior informou que naquela data haveria uma reunião na EMEF Dulce Bento Nascimento 80 

em defesa da EJA Guará. Salientou que era a única escola com salas de EJA do ensino 81 

fundamental II no distrito de Barão Geraldo e que a Secretaria Municipal de Educação de 82 

Campinas provavelmente fecharia essas salas a partir de 2020. Sendo assim, a escola estava 83 

solicitando o apoio da FE/Unicamp na manutenção dessas salas de EJA.O Professor 84 

Arnaldo Pinto Júnior observou que pediria inclusão do assunto em pauta. O Professor 85 

Antonio Carlos Amorim passou alguns informes da Coordenação de Pós-Graduação: A) Os 86 

coordenadores de pós-graduação da área de educação participaram do Seminário de meio 87 

termo na Capes, que avalia os 2 primeiros anos do quadriênio. Salientou que não iria detalhar 88 

as informações, pois já havia dado esse informe na reunião da CPG com a presença dos 89 

representantes das linhas de pesquisa. Observou que a avaliação que estava sendo proposta 90 

para esse quadriênio contribuiria para abaixar as notas de todos os programas. B) Ressaltou 91 

a dificuldade do momento, no que se refere aos financiamentos da pós e o descompasso 92 

entre a proposta para a avaliação dos programas e o financiamento das pesquisas. Frisou 93 

que no PPGE houve 3 cortes de bolsas nesse ano. Quanto ao CNPq as bolsas que foram 94 

finalizadas não se renovariam. O Professor Antonio Carlos Amorim informou que a 95 

disciplina Estágio Humanitário, que estava sob sua responsabilidade, contava com a 96 

participação de 41 estudantes da Unicamp, 40 estudantes da PUCC, além de 6 estudantes 97 

da FACAMP. Relatou que a disciplina envolvia ações de diálogo e trabalho de auxílio às 98 

comunidades migrantes e refugiadas da cidade de Campinas. Logo divulgariam através de 99 

vídeos o trabalho que vem sendo realizado. Destacou que era muito importante a FE estar à 100 

frente desse projeto. Muitos elogios estavam sendo feitos à FE, pela estrutura, pelas salas de 101 

aula, Salão Nobre, além do trabalho sério da Coordenação de Graduação. Registrou que a 102 

FE era o lugar ideal para que tudo isso acontecesse em decorrência de seu projeto de 103 

formação de professores e envolvimento com a cidade e região. A Professora Dirce Zan 104 

informou que esteve presente na abertura da disciplina e na ocasião agradeceu publicamente 105 

ao Prof. Antônio Carlos pela oportunidade de inserir a FE nessa frente. O Professor 106 

Alexandro Paixão lembrou que no dia 04/10 haveria a assembleia de avaliação de curso, 107 

sendo: Curso 20 – Licenciatura em Pedagogia Integral, das 14 horas às 16 horas no Salão 108 

Nobre; Curso 38 – Licenciatura em Pedagogia Noturno, das 19 horas às 21 horas no Salão 109 

Nobre e  Curso 56 – Licenciatura Integrada em Química e Física, das 19 horas às 21 horas 110 

na sala da Congregação. Em seguida a Professora Dirce Zan passou para o item 04. 111 

Informes Direção. Primeiramente, a Professora Dirce Zan passou os informes do CONSU: 112 

A) A 2ª revisão orçamentária, foi aprovada, com bastante discussão. A bancada dos técnico-113 

administrativos fez uma fala importante no sentido da necessidade de se politizar a discussão 114 

do orçamento e não ficar meramente na questão técnica. B) No final da reunião foi solicitado 115 

ao reitor que fizesse um relato sobre a CPI do Estado, ao que o Prof. Marcelo disse que a 116 

Unicamp não tinha o que temer. C) Foi aprovada a realização da assembleia universitária no 117 



 

dia 15/10 das 12 horas às 14 horas no Ciclo Básico I, cuja pauta única seria o contexto de 118 

cortes e precarização da educação superior no país. As entidades preparariam um documento 119 

para que fosse votado na assembleia, como uma posição da Unicamp. D) Fundo Patrimonial 120 

da Unicamp: no início do ano de 2019 foi aprovada uma lei que permitia que as universidades 121 

públicas recebessem doações patrimoniais e que essas fossem geridas em acordo com 122 

determinadas regras. Embora a bancada estudantil tenha solicitada a retirada de pauta na 123 

reunião do CONSU, foi aprovada a criação do Fundo Patrimonial da Unicamp. E) Política 124 

Institucional de Inovação da Unicamp que foi retirado de pauta. Observou que o que chamava 125 

a atenção no documento era o tom empresarial. Salientou que o Prof. Wagner Romão, 126 

presidente da Adunicamp convidou o Prof. Newton Frateschi, diretor executivo da Inova para 127 

que ele pudesse falar na Adunicamp sobre o assunto. Frisou que a Direção encaminharia o 128 

documento e convidaria o prof. Newton Frateschi para um debate na FE, para posterior 129 

posicionamento da Unidade no CONSU. F) Informou que talvez tivesse um CONSU 130 

extraordinário dia 08/10 para tratar de ações de emergência em atendimento aos estudantes 131 

de graduação e pós-graduação dados os cortes das bolsas, sendo elas: priorização dos 132 

alunos na moradia estudantil; questão de alimentação no RU; incorporação das bolsas de 133 

iniciação científica pelo SAE. A seguir a Professora Dirce Zan passou outros informes. 134 

Comunicou que esteve, na condição de presidente do FORUMDIR, no seminário organizado 135 

pela ANFOPE e FORUMDIR, no período de 16 a 19 de setembro em Salvador, com a 136 

participação de cerca de 30 diretores/as de Universidades Públicas. Salientou que foi 137 

animador ver a posição dos diretores em repúdio ao Future-se. Outra questão pautada foram 138 

as políticas de desmonte do projeto de formação de professores nas universidades públicas. 139 

A Professora Dirce Zan informou ainda que a FE recebeu a visita da Profa. Márcia Abreu, 140 

Diretora da Editora da Unicamp, que veio para reforçar o convite para participação dos colegas 141 

no edital que a Profa. Inês Petrucci já havia divulgado na lista docente, sobre a apresentação 142 

de obras didáticas para os cursos de graduação. Relatou que a Profa. Márcia Abreu disse que 143 

a linha editorial da Editora mudou e convidava à comunidade da FE para o encaminhamento 144 

de originais para serem publicados, entretanto ressaltou que a Editora da Unicamp não publica 145 

teses e nem dissertações. A Professora Dirce Zan esclareceu que o espaço da livraria da 146 

FE estava em processo de licitação, como já informado em Congregações anteriores. No 147 

sentido de otimizar aquele espaço, a Direção fez uma consulta às diretorias do CEDES e ALB 148 

para que essas entidades pudessem utilizar o local em sistema de cessão de uso, para a 149 

comercialização de livros até que a licitação finalizasse. Destacou que a ALB aceitou a cessão 150 

do espaço. Ressaltou que a contrapartida da cessão seria a comercialização dos livros dos 151 

docentes da FE. A Professora Dirce Zan esclareceu ainda que o ofício do DEPE que havia 152 

sido retirado de pauta na reunião anterior, referente ao credenciamento do Prof. Sérgio 153 

Goldenberg na Graduação, não retornou a pedido do departamento. A Professora Lilian 154 

Nascimento informou que levou o tema da retirada de pauta para a reunião de departamento 155 

e diante do ocorrido o Prof. Sérgio Goldenberg suspendeu a solicitação do credenciamento 156 



 

junto à Graduação. Sendo assim, o departamento fez um arranjo interno e as aulas seriam 157 

distribuídas entre os docentes. Salientou que o professor continuava com o vínculo de 158 

professor colaborador. A Professora Dirce Zan lembrou da festa de confraternização do final 159 

de ano no dia 19/12. Lembrou também que no dia 30/10 no período da tarde seria realizada 160 

a tradicional homenagem aos ingressantes e aposentados da FE. A Professora Débora 161 

Mazza complementou a importância do FORUMDIR, FORPIBID, FORPARFOR, fóruns 162 

nacionais atentos às políticas nacionais de formação de professores. Destacou que estavam 163 

presentes na Reunião do FORUMDIR, no período de 16 a 19/09, aproximadamente 1.400 164 

pesquisadores, professores, docentes dos 27 estados da federação brasileira. Salientou que 165 

dessa reunião foi tirado um documento síntese, bem como uma carta de Salvador pautando 166 

questões importantes das políticas de formação de professores, tais como: a defesa da 167 

Resolução CNE/CP no. 02, de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 168 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 169 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para formação continuada.  170 

A Professora Débora Mazza informou que no dia 15/10, aconteceria na FE a reedição da IV 171 

Jornada Político-Pedagógica Paulo Freire, com a presença da Profa. Sonia Kruppa, da 172 

FE/USP, que atuou na Secretaria de Educação quando o Prof. Paulo Freire foi secretário. 173 

Sublinhou ainda a presença do pesquisador internacional Aaron Colston, da Duke University. 174 

A Professora Débora Mazza destacou a participação da Biblioteca da FE, que estaria à frente 175 

de uma mostra das publicações do Prof. Paulo Freire nos expositores e também informou que 176 

estaria encerrando as atividades às 19 horas com a apresentação do Grupo de samba 177 

Cupinzeiro, que elegeu o tema Paulo Freire como tema para o carnaval 2020. Observou que 178 

só foi possível a contratação do grupo de samba, pois houve o patrocínio e a parceria da 179 

Adunicamp. O Professor Carlos Eduardo Miranda destacou o tema que constou na pauta 180 

do CONSU da reação do Governo de São Paulo com as universidades públicas paulistas, em 181 

especial a Unicamp. Foi solicitado que a Unicamp alterasse o vestibular de modo a adapta-lo 182 

ao currículo do Estado de São Paulo. Informou ainda que a SEE tinha interesse em dar apoio 183 

às licenciaturas da universidade. Dentro dessa proposta existiam as bolsas para os alunos de 184 

licenciatura, no valor aproximado de R$ 600,00. A SEE também sugeriu que os 91 formadores 185 

de formadores ingressassem em Mestrados Profissionais na universidade. Informou que 186 

estava claro o objetivo da SEE de trabalhar com o currículo do Estado de São Paulo. A 187 

Professora Dirce Zan frisou que era muito importante esse relato do Prof. Carlos Miranda. 188 

Ressaltou que caso o Prof. Carlos Miranda quisesse chamar uma reunião aberta, que a 189 

Direção estaria apoiando e que seria importante a presença de professores, pesquisadores e 190 

estudantes da FE, debatendo o tema com a CPFP. A Professora Dirce Zan frisou que a FE 191 

não se negaria em firmar parcerias com a SEE, mas a importância nos cuidados à adesão de 192 

projetos e propostas, em especial, no que diz respeito às questões afetas a liberdade de 193 

cátedra. A Professora Ana Lúcia Horta informou que no dia 18/10, no período da tarde, seria 194 

realizada uma homenagem ao Prof. Joaquim Brasil Fontes Júnior, organizada pelos alunos 195 



 

que cursaram a última disciplina que ele deu. Destacou que a BC estava recebendo a doação 196 

do acervo pessoal dele, o qual ficaria na biblioteca de obras raras. Haveria na FE uma 197 

exposição das obras do professor. A Professora Ana Lúcia Horta agradeceu a Profa. Ana 198 

Luiza Smolka que estava à frente da organização do evento. Em seguida, a Professora Dirce 199 

Zan entrou no item II) ORDEM DO DIA. A. PARA CIÊNCIA. 01. Resposta da Prefeitura do 200 

campus sobre o manifesto da Congregação da FE encaminhado em 05/09/2019. A Professora Dirce 201 

Zan esclareceu que a Prefeitura respondeu ao manifesto da FE com informações sobre o andamento 202 

da licitação e o estudo que vinha fazendo sobre a viabilidade de colocação de food trucks no campus. 203 

A seguir a Professora Dirce Zan passou para o item B. PARA HOMOLOGAÇÃO: Os itens 204 

01 e 02, transcritos abaixo foram submetidos para votação e aprovados por unanimidade. 01. 205 

Organograma FE – aprovado “ad referendum” da Congregação. 02. Reconhecimento de 206 

Diploma Estrangeiro Luciana Vieira da Silva Medeiros (Mestrado em Ciências da 207 

Educação). Processo 01-P-4363/2019. Título do Trabalho: “A influência da afetividade na 208 

aprendizagem de alunos inclusos nas séries de 8º e 9º ano de uma escola pública em Caldas 209 

Novas – GO”. Ano de conclusão: 2012. Local: Universidad Evangelica del Paraguay. Parecer 210 

favorável da comissão de especialistas. Informação CPG nº 281/2019. Aprovado “ad 211 

referendum” da Congregação. Em seguida, a Professora Dirce Zan passou para o item C. PARA 212 

DELIBERAÇÃO. A Professora Dirce Zan perguntou se havia algum destaque a ser feito pelos 213 

senhores conselheiros, além dos itens já destacados pela Direção. Não houve destaques. A 214 

acadêmica Daniele de Melo Silvano solicitou inclusão de item sobre a realização de uma 215 

assembleia de toda a comunidade da FE, cuja pauta seria os cortes de financiamento para a 216 

educação pública brasileira. A Professora Dirce Zan perguntou se os conselheiros estavam 217 

de acordo com a inclusão, ao que todos foram favoráveis. Sendo assim, a Professora Dirce 218 

Zan informou que o item seria o de número 26. O Professor Arnaldo Pinto Júnior solicitou 219 

a inclusão do item sobre um manifesto da Congregação da FE quanto ao fechamento de salas 220 

de EJA na EMEF Dulce Bento Nascimento em Barão Geraldo. A Professora Dirce Zan 221 

perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a inclusão, ao que todos foram 222 

favoráveis. Sendo assim, a Professora Dirce Zan informou que o item seria o de número 27. 223 

O Professor Antonio Carlos Amorim solicitou a inclusão do item sobre o credenciamento 224 

do Prof. Dr. Didier Moreau como Professor Participante Temporário para ministrar, em caráter 225 

eventual, Seminário Concentrado. A Professora Dirce Zan perguntou se os conselheiros 226 

estavam de acordo com a inclusão, ao que todos foram favoráveis. Sendo assim, a 227 

Professora Dirce Zan informou que o item seria o de número 28. A seguir, a Professora 228 

Dirce Zan submeteu os itens que não foram destacados e, colocados em votação, foram 229 

aprovados por unanimidade. C. PARA DELIBERAÇÃO. a. DIREÇÃO. 02. Proposta de 230 

Calendário para eleição de representantes na CSARH/FE. Mandato: março/2020 a 231 

fevereiro/2022. Obs.: eleição eletrônica. Período de Inscrição: 26/09 a 11/10/2019; Período 232 

de Votação: 16 e 17/10/2019; Apuração: 18/10/2019; Homologação Congregação: 233 

30/10/2019. b. DEPARTAMENTOS. 06. Relatório de Atividades Docente – Profa. Dra. Débora 234 



 

Cristina Jeffrey – Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais. 235 

01/06/2016 a 31/05/2019. Of. DEPASE nº 061/2019. 07. Relatório de Atividades Docente – 236 

Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto – Departamento de Ensino e Práticas Culturais. 237 

01/05/2014 a 30/04/2019. Of. DEPRAC nº 073/2019. 08. Relatório de Atividades Docente – 238 

Profa. Dra. Dirce Djanira Pacheco e Zan – Departamento de Ensino e Práticas Culturais. 239 

01/04/2015 a 31/03/2019. Of. DEPRAC nº 079/2019. 09. Estágio probatório da Profa. Dra. 240 

Miriam Cardoso Utsumi – Departamento de Ensino e Práticas Culturais, no período de 241 

julho/2017 a agosto/2019. Of. DEPRAC nº 075/2019. 10. Estágio probatório do Prof. Dr. 242 

Anderson Ricardo Trevisan – Departamento de Ciências Sociais na Educação, no período de 243 

novembro/2016 a julho/2019. Of. DECISE nº 048/2019. 11. Solicitação de afastamento da 244 

Profa. Dra. Selma Borghi Venco (DEPASE) para missão de trabalho na Alemanha no período 245 

de 23 a 29/11/2019 e realização de pesquisa de campo e coleta de dados, na Université Paris 246 

Nanterre, no período de 30/11/2019 a 12/02/2020. Of. DEPASE nº 062/2019. 12. Solicitação 247 

da Profa. Dra. Maria Aparecida Guedes Monção (DECISE) do exercício de atividades 248 

simultâneas junto à Secretaria Municipal de Educação de Campinas, nos dias 11, 18 e 249 

25/11/2019. Of. DECISE nº 051/2019. 13. Solicitação da Profa. Dra. Inês Ferreira de Souza 250 

Bragança (DEPRAC), do exercício de atividades simultâneas junto à Faculdade de Formação 251 

de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período de 01/09/2019 a 252 

01/09/2021. 14. Solicitação de semestre sabático da Profa. Dra. Telma Pileggi Vinha – DEPE, 253 

no período de 03/02 a 02/08/2020. Of. DEPE nº 065/2019. 15. Solicitação de convalidação de 254 

tempo de atividades externas da Profa. Dra. Jackeline Rodrigues Mendes – DEPRAC, 255 

conforme prevê a Deliberação CONSU-A-27/2014, artigo 1º, parágrafo 5º, para fins de 256 

Promoção por Mérito: Universidade São Francisco (USF) – 10/03/2003 a 10/03/2015. Of. 257 

DEPRAC nº 074/2019. 16. Solicitação de encerramento da participação no Programa de 258 

Pesquisador Colaborador junto ao GPPL da Profa. Dra. Heloisa de Oliveira Macedo. Of. DEPE 259 

nº 066/2019. 17. Renovação no Programa de Professor Colaborador da Profa. Dra. Liliana 260 

Rolfsen Petrilli Segnini. Período 01/10/2019 a 30/09/2021. Of. DECISE nº 052/2019. c. 261 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO. 18. Oferecimento do Curso de Extensão-S EDU 0312 – 262 

Estudos sobre a privatização da Educação Básica na América Latina – módulo II, sob 263 

responsabilidade da Profa. Dra. Selma Borghi Venco. Parecer CEFE nº 034/2019. d. 264 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO.  19. Proposta de inclusão das reuniões de Linhas 265 

de Pesquisa no calendário oficial de reuniões da FE Informação CPG nº 290/2019. 266 

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO. 20. Prof. Dr. Antonio Leonan 267 

Alves Ferreira. Ingresso no PPPD. Supervisão do Prof. Dr. José Claudinei Lombardi. Período: 268 

01/10/2019 a 30/09/2020. Informação CPG nº 282/2019. 21. Profa. Dra. Adriana Santiago 269 

Rosa Dantas. Ingresso no PPPD. Supervisão da Profa. Dra. Ana Maria Fonseca de Almeida. 270 

Período: 01/09/2019 a 31/08/2021. Informação CPG nº 282/2019. CREDENCIAMENTO 271 

JUNTO AO PPGE E/OU MESTRADO PROFISSIONAL. 22. Profa. Dra. Liliana Rolfsen Petrilli 272 

Segnini, renovação do credenciamento como Professor Permanente para atuar no PPGE. 273 



 

Informação CPG nº 283/2019. RECONHECIMENTO DE DIPLOMA. 23. Flávio Pereira Noleto 274 

(Doutorado em Ciências da Educação). Processo 01-P-4493/2019. Título do Trabalho: “Um 275 

estudo sobre o acesso e a permanência dos alunos após a implantação das diretrizes 276 

curriculares nacionais do ensino fundamental de nove anos no Colégio São Francisco de 277 

Assis, em Anápolis-Goiás”. Ano de conclusão: 2017. Local: Universidad Americana, 278 

Paraguay: Análise do parecer desfavorável da comissão de especialistas. Informação CPG nº 279 

284/2019. 24. Cristina Maria de Souza Araújo (Mestrado em Ciências da Educação). Processo 280 

01-P- 3481/2019. Título do Trabalho: “O uso das TICs no processo educativo: exigência do 281 

desenvolvimento profissional docente”. Ano de conclusão: 2017. Local: Escola Superior de 282 

Educação Almeida Garret, Portugal. Análise do parecer favorável da comissão de 283 

especialistas. Informação CPG nº 285/2019. 25. Yeda Maria Aguiar Portela (Doutorado em 284 

Humanidades e Artes). Processo 01-P-7890/2019. Título do Trabalho: “La situación actual de 285 

la educación/orientación sexual en las Escuelas del Municipio del Rio de Janeiro: dialogismo 286 

o mutismo”. Ano de conclusão: 2014. Local: Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 287 

Análise do parecer favorável da comissão de especialistas. Informação CPG nº 286/2019. A 288 

seguir, a Professora Dirce Zan passou à apreciação dos itens destacados. O item a seguir 289 

foi destacado pela Direção. 01. Proposta de calendário para eleição dos representantes na 290 

Congregação – Docentes Nível MS-3, MS-5 e MS-6, bancada geral e servidores técnico-291 

administrativos. Mandato: abril/2020 a março/2022. Obs.: eleição eletrônica através do 292 

sistema e-voto. Período de inscrição: 01 a 18/10/2019; Período de votação: 29 a 31/10/2019; 293 

Apuração: 01/11/2019; Homologação Congregação: 27/11/2019. A Professora Dirce Zan 294 

informou que estava chegando o tempo de renovação da composição dos membros da 295 

Congregação e fez um chamado a que os docentes e técnico administrativos pudessem se 296 

candidatar. A seguir, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o qual foi 297 

aprovado por unanimidade. O item a seguir foi destacado pela Direção. 03. Indicação de 298 

representante titular junto ao FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em substituição à Profa. 299 

Norma Silvia Trindade de Lima, a pedido: DEPRAC – Prof. Dr. Carlos Miguel da Silva Ribeiro; 300 

DELART – não indicou; DEPASE – não indicou; DECISE – não indicou; DEFHE – não indicou; 301 

DEPE – não indicou. Em seguida, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o 302 

qual foi aprovado por unanimidade. O item a seguir foi destacado pela Direção. 04. 303 

Regulamento da Editora – FE. A Professora Dirce Zan passou a palavra para a Profa. Débora 304 

Mazza. A Professora Débora Mazza informou que enviou o Regulamento aos departamentos 305 

para manifestação e após as devolutivas, a comissão de publicações da FE fez as 306 

incorporações sugeridas e que naquele momento estava sendo encaminhado para aprovação 307 

da Congregação da Unidade. Em seguida, a Professora Dirce Zan submeteu o item para 308 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O item a seguir foi destacado pela Direção. 05. 309 

Substituição do Prof. Dr. Jorge Megid Neto junto à Comissão de Legislação e Normas – CLN, 310 

a pedido. A Professora Dirce Zan esclareceu que o Prof. Jorge Megid pediu desligamento 311 

da CLN e seria necessária sua substituição uma vez que a Comissão não poderia ficar sem 312 



 

representação docente. Ressaltou que a CLN era uma comissão que não tinha reuniões 313 

mensais, mas que atuava sob demanda. Observou que a demanda urgente naquele momento 314 

seria a revisão do Regimento da Unidade. Após as intervenções dos senhores conselheiros, 315 

a Profa. Dra. Adriana Varani colocou-se à disposição da Direção para assumir a 316 

representação docente junto à CLN. A indicação da Profa. Adriana Varani em substituição ao 317 

Prof. Dr. Jorge Megid Neto junto à CLN foi aprovada por aclamação. A Professora Dirce Zan 318 

aproveitou o ensejo para ressaltar a importância da ascensão na carreira dos docentes e as 319 

responsabilidades advindas junto a ela. Fez essa observação em função das dificuldades que 320 

a Direção vinha enfrentando com indicações de docentes para participarem de câmaras 321 

representativas externas à FE. Deu o exemplo do que ocorreu nas últimas semanas quando 322 

a Direção recebeu uma solicitação da reitoria para indicação de professores titulares, porém 323 

dos 9 docentes MS-6 da FE, nenhum se dispôs a aceitar a indicação. Sendo assim, reforçou 324 

a importância do envolvimento do corpo docente da FE para participação em instâncias 325 

internas e externas à faculdade. A seguir, a Professora Dirce Zan passou a palavra para a 326 

bancada discente que pedira inclusão do item 26. Convocação de assembleia de toda a 327 

comunidade da FE, cuja pauta seria os cortes de financiamento para a educação pública 328 

brasileira. A princípio a Professora Dirce Zan colocou em votação se a Congregação acatava 329 

a sugestão da bancada estudantil dessa assembleia com os 3 segmentos com o objetivo de 330 

elaborar um documento e que o mesmo fosse divulgado posteriormente, marcando a posição 331 

da FE diante do cenário de desmontes das políticas educacionais. A proposta foi aprovada 332 

por unanimidade. Em seguida a Professora Dirce Zan colocou em discussão a data e horário 333 

da assembleia, sendo a sugestão de ocorrer no dia 02/10 das 17h às 19h. Solicitou a 334 

colaboração dos colegas de estarem presentes na assembleia com seus alunos. A bancada 335 

discente aproveitou para solicitar a dispensa das aulas no dia 15/10, quando ocorreria a 336 

assembleia universitária, para que os estudantes pudessem participar. A Professora Dirce 337 

Zan ressaltou que o CONSU deliberou que não haveria dispensa de aula no dia 15/10 para a 338 

participação na assembleia extraordinária universitária, uma vez que a mesma aconteceria no 339 

horário das 12h às 14h. A Professora Dirce Zan salientou que a FE não agiria de forma 340 

diferente. Após as intervenções dos senhores conselheiros, a Professora Dirce Zan 341 

submeteu para aprovação a assembleia das 3 categorias que ocorreria na FE no dia 02/10 342 

das 17h às 19h. A proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan 343 

passou a palavra para o Prof. Arnaldo que pedira inclusão do item 27. Manifesto em apoio à 344 

reivindicação dos professores, professoras, estudantes e comunidade da EMEF Dulce Bento 345 

Nascimento – Barão Geraldo no sentido de reverter a proposta de fechamento de salas de 346 

EJA. O Professor Arnaldo Pinto Júnior explicou a importância de se ter um documento 347 

encaminhado pela Faculdade de Educação da Unicamp com uma manifestação contrária ao 348 

fechamento das salas. Sendo assim, apresentou uma sugestão de texto para posterior envio 349 

pela Direção da FE. Em seguida, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o 350 

qual foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan passou a palavra para 351 



 

o Prof. Antonio Carlos que pedira inclusão do item 28. Solicitação de credenciamento do Prof. 352 

Dr. Didier Moreau como Professor Participante Temporário para ministrar, em caráter 353 

eventual, o Seminário Concentrado “A educação metamórfica e a emancipação” (L’éducation 354 

metamorphique et l’émancipation), no mês de setembro/2019. O Professor Antonio Carlos 355 

Amorim esclareceu que o credenciamento estava sendo pedido apenas naquele momento 356 

para fins de regularização junto à CCPG e DAC. Aproveitou para informar que a vinda do 357 

referido professor estava sendo possível devido aos recursos advindos do Capesprint. Em 358 

seguida, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação, o qual foi aprovado por 359 

unanimidade. A Professora Dirce Zan encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 360 

Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Direção da 361 

Faculdade de Educação, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto à apreciação 362 

dos senhores conselheiros. O arquivo em áudio na íntegra da reunião encontra-se no site da 363 

FE que poderá ser acessado através de senha pessoal. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 364 

24 de outubro de dois mil e dezenove.  365 


