
 

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 

CAMPINAS. Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-3 

se a Congregação da Faculdade de Educação, de forma on line, através do Google meet, em 4 

virtude da necessidade de isolamento social pela pandemia do Corvid19, sob a presidência 5 

da Diretora da Faculdade de Educação, Professora Doutora Dirce Djanira Pacheco e Zan, 6 

com a presença dos seguintes conselheiros: DIRETORA ASSOCIADA: Débora Mazza. 7 

CHEFES DE DEPARTAMENTO: Professores Doutores: Luciano Pereira (DECISE); Eliana 8 

Ayoub (DELART); Selma Borghi Venco (DEPASE); Miriam Cardoso Utsumi (DEPRAC); Lilian 9 

Cristine Ribeiro Nascimento (DEPE); Régis Henrique dos Reis Silva (DEFHE). 10 

COORDENADORES: Professores Doutores: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Pós-11 

Graduação); Alexandro Henrique Paixão (Graduação – Pedagogia); Inês Bragança Ferreira 12 

de Souza (Graduação – Licenciatura). REPRESENTANTES DOCENTES: MS-5: Selma de 13 

Cássia Martinelli. MS-3: Nima Imaculada Spigolon. BANCADA GERAL: Anderson Ricardo 14 

Trevisan, Adriana Varani, Arnaldo Pinto Júnior, Ana Lúcia Horta Nogueira, Lalo Watanabe 15 

Minto. REPRESENTANTES DISCENTES: Maína Maria Fernandes, Julia da Silva Oliveira, 16 

Julia Pacheco e Zan, Pedro Silva Franco, Ricardo Ariel Noberto Gilbert Bruno. 17 

REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Luciane Ap. Grandin, Jórgias Alves 18 

Ferreira, Simone Lucas Gonçalves Oliveira. Como convidados compareceram: Carlos 19 

Eduardo Albuquerque Miranda. presidente da CPFP e Luciana Rodrigues, CTU da Unidade. 20 

A Professora Dirce Zan deu início à 341ª reunião da Congregação da Faculdade de 21 

Educação, cumprimentando os senhores conselheiros e apresentando as AUSÊNCIAS 22 

JUSTIFICADAS: Prof. José Roberto Montes Heloani, sem substituição; Prof. Jorge Megid 23 

Neto, sendo substituído pelo Prof. Lalo W. Minto; Neide Silvania Campos Sampaio, sendo 24 

substituída por Ricardo Ariel Noberto Gilbert Bruno. Em seguida, a Professora Dirce Zan deu 25 

sequência à reunião. I) EXPEDIENTE. A Professora Dirce e Zan informou que a ata da 340ª 26 

Reunião Ordinária de 19/02/2020 seria apreciada na reunião do mês de abril. A Professora 27 

Dirce Zan ressaltou que aquela reunião seria a última da bancada de servidores docentes e 28 

servidores técnico-administrativos, que participou pelo período de 2 anos. Sendo assim, 29 

aproveitou para agradecer a disponibilidade e cumprimentar pelo trabalho realizado. A seguir, 30 

a Professora Dirce Zan passou para o item 02. Informes conselheiros. A Professora Selma 31 

Venco informou que as inscrições para a direção da FE continuavam abertas até o dia 31/03 32 

e que a comissão estava aguardando informações do Sr. Gilberto Oliani quanto aos 33 

procedimentos para realização dos debates, uma vez que ocorreriam à distância. O 34 

Professor Antonio Carlos R. Amorim informou que a coordenação de pós-graduação 35 

estava analisando caso a caso as defesas para que pudessem acontecer de forma remota. 36 

Informou ainda que todos os funcionários do PPGE estavam trabalhando remotamente. 37 

Ressaltou que havia um movimento nacional indicando a necessidade de se estender por 6 38 

meses a entrega do relatório da plataforma Sucupira, mas ainda não havia resposta. O 39 



 

Professor Antonio Carlos R. Amorim destacou que estavam sendo estudadas mudanças 40 

nas regras de distribuição de bolsas tanto da Capes quanto do CNPq. Ressaltou que na 41 

Unicamp houve uma queda grande de bolsas principalmente nos programas 3, 4 e 5, mas 42 

também houve queda nos programas 6 e 7. A Professora Débora Mazza informou que 43 

haveria questões a serem tratadas na Congregação, tais como: alterações no Regimento da 44 

Extensão: composição do Conselho Consultivo de Publicações da FE, todavia seriam 45 

deixadas para outra oportunidade. A Professora Eliana Ayoub perguntou se a direção 46 

confirmava a informação de suspensão do processo de promoção por mérito, em virtude das 47 

atividades presenciais suspensas na FE. A Professora Dirce Zan esclareceu que o processo 48 

estava suspenso e que novo calendário seria proposto à Congregação, assim que as 49 

atividades presenciais fossem retomadas. O acadêmico Pedro Franco informou que foi feita 50 

uma pesquisa do CAP junto aos estudantes para verificar as condições de participação nas 51 

aulas EAD e alguns pontos importantes foram levantados tais como: estudantes que não 52 

possuem aparelho celular; estudantes cujo aparelho não tem programas para se fazer 53 

trabalhos escritos; estudantes sem conexão, dependendo apenas de 3G; estudantes com 54 

conexão ruim; estudantes mães com dificuldade de acompanhar as atividades, em virtude de 55 

terem de cuidar dos filhos. A seguir, a Professora Dirce Zan entrou no item II) ORDEM DO 56 

DIA. A. PARA HOMOLOGAÇÃO. O item 01 da pauta principal, bem como os itens 01 e 02 57 

da pauta suplementar, transcritos abaixo foram submetidos para votação e aprovados por 58 

unanimidade. Pauta principal: 01. Cadastramento da Profa. Dra. Ana Godinho Gil, junto ao PPGE 59 

como Professor Participante Temporário, para ministrar a disciplina FE 196 – Seminário 60 

Especial Concentrado I – “Estética, Corpo e Aprendizagens”, em caráter eventual no âmbito 61 

do CAPES/PRINT. Período: março/2020. Informação CPG nº 379/2019. Aprovado “ad 62 

referendum” da Congregação.  Pauta suplementar: 01. Revista Pro-Posições – indicação da 63 

Profa. Dra. Cristiane Machado para compor o colegiado como Editora Associada. 02. Revista 64 

ETD – Educação Temática Digital, a) Desligamento dos editores: Prof. Dr. Dirceu da Silva; 65 

Profa. Dra. Evely Boruchovitch; Profa. Dra. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid; b) 66 

Homologação da Profa. Dra. Camila Alves Fior, como Editora Associada, na área de 67 

Psicologia, Educação e Ensino. A seguir, a Professora Dirce Zan passou para o item C. 68 

PARA DELIBERAÇÃO. A Professora Dirce Zan perguntou se havia algum destaque a ser 69 

feito pelos conselheiros, além dos itens já destacados pela Direção. Não havendo nenhum 70 

item a mais com destaque, a Professora Dirce Zan submeteu os itens que não foram 71 

destacados e, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Pauta principal: b. 72 

DEPARTAMENTOS. 02. Adesão ao Programa de Professor Colaborador do Prof. Dr. 73 

Estéfano Vizconde Veraszto, vinculado ao Grupo de Pesquisa LANTEC. Of. DECISE nº 74 

008/2020. 03. Relatório de Atividades Docente – Prof. Dr. Alexandro Henrique Paixão – 75 

Departamento de Ciências Sociais na Educação. Período: 01/11/2016 a 31/10/2019. Of. 76 

DECISE nº 013/2020. 04. Relatório de Atividades Docente – Profa. Dra. Ana Elisa Spaolonzi 77 

Queiroz Assis – Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais. Período: 78 



 

01/11/2016 a 31/10/2019. Of. DEPASE nº 011/2020. 05. Solicitação do Prof. Dr. José Roberto 79 

Montes Heloani – Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais, do 80 

exercício de atividades simultâneas, junto ao Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) 81 

da FGV – Fundação Getúlio Vargas, no período de março a dezembro/2020. Of. DEPASE nº 82 

010/2020. c. COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO. 06. Credenciamento do Prof. Dr. José 83 

Renato Polli junto à Graduação para ministrar a disciplina EL485-A e EL485-B, durante o 1º e 84 

2º semestre/2020, compartilhada com o Prof. Dr. César Ap. Nunes. d. COORDENAÇÃO DE 85 

PÓS-GRADUAÇÃO. CREDENCIAMENTO JUNTO AO PPGE E/OU MESTRADO 86 

PROFISSIONAL  07. Profa. Dra. Roberta Rocha Borges, renovação do credenciamento como 87 

Professor Colaborador para atuar junto ao PPGE e Mestrado Profissional. Período de 88 

29/11/2019 a 28/11/2021. Informação CPG nº 030/2020. RECONHECIMENTO DE DIPLOMA. 89 

08. Vanessa Santana da Silva (Mestrado em Ciências da Educação). Processo 01-P-90 

7586/2019. Título do Trabalho: “A família como agente motivador de aprendizagem”. Ano de 91 

conclusão: 2016. Local: Universidad Autonoma del Sur, Paraguay. Parecer desfavorável da 92 

comissão de especialistas. Informação CPG nº 037/2020. 09. Sandra Maria do Amaral de 93 

Araujo (Mestrado em Ciências da Educação). Processo 01-P- 6182/2019. Título do Trabalho: 94 

“Mídia e corpo: possibilidades críticas da Educação Física na visão de professores do ensino 95 

fundamental II”. Ano de conclusão: 2016. Local: Universidad Autónoma del Sur, 96 

Paraguay. Parecer desfavorável da comissão de especialistas. Informação CPG nº 038/2020. 97 

10. José Clodoar da Silva Lima (Doutorado em Ciências da Educação). Processo 01-P-98 

10.545/2019. Título do Trabalho: “Contribuições da Educação Física para minimizar a evasão 99 

na EJA no turno noturno do Colégio Estadual 29 de Março, Salvador-Bahia/Brasil”. Ano de 100 

conclusão: 2016. Local: Universidad de la Integración de las Americas, 101 

Paraguay. Parecer desfavorável da comissão de especialistas. Informação CPG nº 039/2020. 102 

Pauta Suplementar: 01. Proposta de extensão dos mandatos das atuais coordenações do 103 

PPGE e MP da Faculdade de Educação para fevereiro/2021. Informação CPG nº 29/2020. 104 

02. Solicitação do Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira – Departamento de Filosofia e História 105 

da Educação, do exercício de atividades simultâneas, junto à Secretaria Municipal de 106 

Educação do Município de São Paulo para elaboração do Currículo da Cidade de São Paulo 107 

– Ensino Médio – Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – Componente Curricular 108 

Filosofia, no período de março a dezembro/2020. Of. DEFHE nº 019/2020. A seguir, a 109 

Professora Dirce Zan passou à apreciação dos itens destacados. Pauta principal: a. 110 

DIREÇÃO. 01. Posicionamento da Faculdade de Educação em relação às atividades de 111 

graduação e pós-graduação no 1º semestre/2020. (Resolução GR nº 025/2020, de 112 

16/03/2020). A Professora Dirce Zan introduziu o assunto informando que desde a 113 

divulgação pela reitoria, da suspensão das atividades presenciais, em razão da necessidade 114 

do isolamento social, a direção chamou as coordenações, chefias de departamento e chefias 115 

administrativas para pensarem juntos como organizar coletivamente o trabalho da faculdade 116 

nesse momento atípico. Salientou que a CG havia se reunido e preparado o documento 117 



 

enviado aos membros da Congregação e que seria o ponto de discussão naquele momento. 118 

Ressaltou que no dia anterior havia sido divulgada uma nova resolução do reitor definindo a 119 

extensão do calendário do 1º Semestre para o dia 31/08/2020. O Professor Alexandro 120 

Paixão agradeceu a direção, os chefes de departamento, os alunos, o CAP e o CALI. Informou 121 

que a CG esteve reunida e chegou ao documento que foi enviado aos membros, e destacou 122 

as propostas feitas pela CG, como segue: “1a.) suspensão ou cancelamento do semestre, 123 

com reposição total das atividades assim que se regularizar a atual crise social e de saúde 124 

pública, respondendo negativamente à GR 25-2020; 1b.) Criação de um plano emergencial 125 

respondendo parcialmente à GR 25/2020 e afirmando a necessidade de alteração do 126 

calendário semestral, como inclusive está indicado no Artigo 6. Sugere-se fazer valer da 127 

autonomia das Unidades para definir seus planos emergenciais como aponta o do Artigo 2. A 128 

realização de atividades remotas possíveis deve considerar as condições de acesso digital 129 

dos estudantes, as disposições e possibilidades dos professores e estudantes neste contexto 130 

de isolamento social, bem como a autonomia de cada professor em deliberar sobre considerar 131 

ou não as atividades à distância como parte da avaliação, após a finalização do período de 132 

suspensão das atividades presenciais. As atividades à distância se darão a depender da 133 

natureza da disciplina, dos encaminhamentos de cada departamento e das possibilidades 134 

digitais, físicas e sociais de estudantes e docentes. Destacamos, no entanto, que essa 135 

proposta não constitui substituição das atividades presenciais a serem retomadas, em 136 

calendário acadêmico a ser definido, após o período de isolamento em virtude da pandemia. 137 

Desta forma, estaremos proporcionando o vínculo dos docentes com os estudantes neste 138 

período, no entanto, não estaremos em consonância com o Artigo 5 da GR 25, que prevê 139 

substituição das atividades presenciais pelas atividades remotas. 1c.) Elaboração de um plano 140 

emergencial atendendo a GR 25/2020 com a manutenção do semestre e elaboração de 141 

atividades on-line para as disciplinas que não envolvam estágios”. O Professor Alexandro 142 

Paixão ressaltou que o item 1c. não teve nenhum voto e os 2 primeiros itens ficaram 143 

empatados, cabendo às Coordenações o voto minerva, que ficou com a proposta do item 1b. 144 

A Professora Inês Bragança reafirmou o agradecimento aos chefes de departamento e à 145 

comissão de graduação, uma vez que tudo estava sendo feito através dos caminhos 146 

institucionais e de forma coletiva. Ressaltou que o item 1b havia sido construído ao longo de 147 

todo o debate e que resumidamente seria a manutenção das atividades acadêmicas entre 148 

discentes e docentes, na medida das possibilidades de cada professor, de cada turma, 149 

utilizando os recursos possíveis, conforme indicado pelos departamentos. A Professora Inês 150 

Bragança observou que quanto às disciplinas de estágio, a comissão de estágios da FE 151 

definiu pela suspensão das atividades de campo, sugerindo ainda que não fossem feitas 152 

discussões teóricas de forma desvinculada do trabalho de campo que não estava sendo 153 

possível realizar.  O Professor Antonio Carlos R. Amorim ressaltou que a pós-graduação 154 

possuía características distintas das demais atividades da graduação. Informou que havia 155 

enviado e-mail aos docentes ligados ao PPGE sobre as disciplinas serem de forma remota, 156 



 

entretanto apenas uma parte dos docentes havia respondido. Considerando as respostas 157 

enviadas, afirmou que a Coordenação do PPGE estava de acordo com a proposta 1b. 158 

apresentada pelo Prof. Alexandro e pela Profa. Inês. O Professor Régis H. R. Silva 159 

agradeceu o trabalho árduo realizado pela CG. Ressaltou que o DEFHE era favorável à 160 

suspensão do semestre. Ponderou ainda que, diante do contexto de tantas incertezas se 161 

adiasse a tomada de decisão para uma reunião extraordinária da Congregação a ser 162 

convocada para a semana seguinte, respeitando o prazo expresso na resolução GR 25/2020 163 

do dia 06/04 para o cancelamento de disciplinas. O acadêmico Pedro Franco manifestou a 164 

preocupação com os estudantes que tinham dificuldade de acesso à internet, mesmo que 165 

fosse a minoria. Sugeriu que as atividades avaliativas fossem deixadas para o período 166 

presencial. A Professora Selma Venco reconheceu e agradeceu o trabalho realizado pela 167 

CG e pelas coordenações. Observou que o acesso à tecnologia era um fator limitador, que 168 

estava excluindo pessoas das atividades. Salientou que não era o momento de se pensar na 169 

garantia do trabalho das disciplinas, tendo em vista o grave contexto que estamos vivendo. O 170 

Professor Lalo W. Minto frisou que as unidades estavam sendo obrigadas a tomar decisões 171 

num contexto emergencial. Observou que as Resoluções GR 24 e 25/2020 eram mais 172 

impositivas, o que havia sido corrigido pela Resolução GR 35/2020. Entretanto as medidas 173 

que vinham acompanhando essa correção ampliavam as desigualdades de condições tanto 174 

para docentes quanto para discentes, considerando a necessidade de se tomar decisões 175 

individualizadas. Expressou sua preocupação com essas medidas e ressaltou que também 176 

era favorável à suspensão do semestre. A acadêmica Julia Zan informou que os estudantes 177 

pensaram em algumas sugestões para os professores, caso o semestre continuasse, tais 178 

como: verificar a possibilidade de que os estudantes pudessem fazer trabalhos em grupos, 179 

sendo estudantes que possuam computador e estudantes que não possuam computador; 180 

deixar as atividades avaliativas para o período presencial; disponibilizar alternativas mais 181 

didáticas para facilitar o entendimento das leituras. Manifestou a preocupação do CAP com 182 

os alunos ingressantes, uma vez que havia matérias muito importantes no 1º semestre do 183 

curso e que, o ingresso na universidade era um momento de grandes mudanças e novidades 184 

e que, nesse contexto, fazia-se ainda mais necessário o apoio e acompanhamento dos 185 

mesmos. O Professor Luciano Pereira destacou a crise da saúde pública pela qual o país 186 

estava atravessando e que consequentemente levaria a uma crise política e econômica. 187 

Sugeriu uma suspensão temporária das aulas por 30 dias e que depois desse tempo os 188 

docentes voltassem a conversar. A Professora Eliana Ayoub em nome do DELART 189 

parabenizou as coordenações e a direção por provocar discussões sobre o tema. Salientou 190 

que um ponto muito forte levantado no DELART era a dificuldade na demanda para que os 191 

docentes se reinventassem e assim pudessem dar continuidade às atividades em outras 192 

modalidades que não a presencial. Reafirmou que o DELART era favorável à proposta 1b. A 193 

Professora Lilian Nascimento informou que o DEPE não chegou a uma posição unânime, 194 

entretanto a proposta 1b havia sido aprovada. Reafirmou a necessidade de flexibilidade em 195 



 

relação aos estudantes e aos docentes, considerando as possibilidades de cada um. A 196 

Professora Ana Lúcia Horta observou que não seria possível garantir a normalidade nesse 197 

semestre, mas que pudessem ser realizadas atividades que justificassem a manutenção do 198 

semestre. O acadêmico Pedro Franco lembrou a questão das bolsas, principalmente a BAS 199 

(Bolsa Auxílio Social). Solicitou que se tirasse uma posição daquela reunião sobre este 200 

assunto para que o CAP pudesse orientar os alunos. A Professora Miriam Utsumi 201 

agradeceu, em nome do DEPRAC, a direção e as coordenações por ouvirem todos os 202 

envolvidos. Agradeceu também os funcionários pelo envio dos comunicados e informações 203 

pertinentes. Informou que no DEPRAC foram várias colocações no sentido da continuidade 204 

do semestre, com as tarefas possíveis de se realizar, como leitura, estudo orientado etc. A 205 

seguir, a Professora Dirce Zan apresentou as propostas para votação, como segue: 206 

Proposta 1 – suspensão do semestre; Proposta 2 – acatar o novo calendário até 31/08, e ver 207 

como a FE se organizaria com esse calendário; Proposta 3 – adiar a decisão da FE, passando 208 

novamente pelos departamentos, pela CG e pela Congregação a ser chamada até 05/04. O 209 

Professor Luciano Pereira observou que após as discussões naquela  reunião, entendia que 210 

a proposta 1 não estaria em questão. Diante disso, a Professora Dirce Zan perguntou se 211 

alguém estava a favor da proposta 1. Considerando que não houve manifestação, a proposta 212 

1 não foi mantida. A seguir, a Professora Dirce Zan frisou quais seriam as propostas: 213 

Proposta 1 – acatar o novo calendário até 31/08 e ver como a FE se organizaria com esse 214 

calendário; Proposta 2 – adiar a posição da FE, passando novamente pelos departamentos, 215 

pela CG e pela Congregação a ser chamada até 05/04. Após a conclusão da votação, ficou 216 

da seguinte forma: Proposta 1 = 18 votos; Proposta 2 = 7 votos. Sem abstenções. Em seguida, 217 

a Professora Dirce Zan solicitou que o item 1b. fosse novamente apresentado para que 218 

pudessem analisar se ele contemplava os pontos levantados durante a reunião. O Professor 219 

Alexandro Paixão fez a leitura do item 1b. conforme segue: Criação de um plano emergencial 220 

respondendo parcialmente à GR 25/2020 e afirmando a necessidade de alteração do 221 

calendário semestral, como inclusive está indicado no Artigo 6. Sugere-se fazer valer da 222 

autonomia das Unidades para definir seus planos emergenciais como aponta o do Artigo 2. A 223 

realização de atividades remotas possíveis deve considerar as condições de acesso digital 224 

dos estudantes, as disposições e possibilidades dos professores e estudantes neste contexto 225 

de isolamento social, bem como a autonomia de cada professor em deliberar sobre considerar 226 

ou não as atividades à distância como parte da avaliação, após a finalização do período de 227 

suspensão das atividades presenciais. As atividades à distância se darão a depender da 228 

natureza da disciplina, dos encaminhamentos de cada departamento e das possibilidades 229 

digitais, físicas e sociais de estudantes e docentes. Destacamos, no entanto, que essa 230 

proposta não constitui substituição das atividades presenciais a serem retomadas, em 231 

calendário acadêmico a ser definido, após o período de isolamento em virtude da pandemia. 232 

Desta forma, estaremos proporcionando o vínculo dos docentes com os estudantes neste 233 

período, no entanto, não estaremos em consonância com o Artigo 5 da GR 25, que prevê 234 



 

substituição das atividades presenciais pelas atividades remotas” A Professora Dirce Zan 235 

observou alguns pontos importantes que deveriam constar no documento: suspender as 236 

atividades de campo de estágio que deveriam ser retomadas no momento de retorno das 237 

atividades presenciais; que as atividades avaliativas fossem feitas de forma flexível, não 238 

causando prejuízo aos estudantes e preferencialmente em momento de retorno das atividades 239 

presenciais; que os orientadores fariam contato com os bolsistas para redefinirem, em comum 240 

acordo, os planos de trabalho. Destacou que a frequência já estava garantida conforme a 241 

resolução do reitor. A Professora Dirce Zan informou que as coordenações incorporariam no 242 

Plano Emergencial as sugestões apresentadas pela Congregação. A seguir, a Professora 243 

Dirce Zan encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 244 

eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Direção da Faculdade de Educação, redigi e 245 

digitei a presente ata que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. O 246 

arquivo em áudio na íntegra da reunião encontra-se no site da FE que poderá ser acessado 247 

através de senha pessoal. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 22 de abril de dois mil e vinte.  248 


