
 

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 

CAMPINAS. Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 da Covid19, sob a presidência da 5 

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

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

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

(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: Guilherme 13 

do Val Toledo Prado. MS-3: Alexandrina Monteiro. BANCADA GERAL: Nima Imaculada 14 

Spigolon, Ana Lúcia Horta Nogueira, Alessandra Aparecida Viveiro, Fabiana de Cássia 15 

Rodrigues, Carlos Miguel Ribeiro da Silva. REPRESENTANTES DISCENTES: Neide Silvania 16 

Campos Sampaio, Julia da Silva Oliveira, Julia Pacheco e Zan, Pedro Silva Franco, Ricardo 17 

Ariel Noberto Gilbert Bruno. REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Diego 18 

Barbosa, Juliana Marques Lourenço, Noemi Rodrigues Jacintho. Como convidados 19 

compareceram: Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, presidente da CPFP, Luciana 20 

Rodrigues, CTU da Unidade, Norma Silvia T. Lima, Coordenadora Associada do Curso de 21 

Graduação – Pedagogia e Alik Wunder, Coordenadora Associada do Curso de Licenciatura. 22 

A Professora Dirce Zan deu início à 342ª reunião da Congregação da Faculdade de 23 

Educação solicitando um minuto de silêncio em memória dos 5.513 brasileiros que faleceram 24 

vítimas do coronavírus, segundo dados divulgados no dia anterior pelo ministério da saúde. A 25 

seguir, a Professora Dirce Zan deu a boas vindas aos novos membros da Congregação 26 

como segue, Bancada docente: Prof. Guilherme Prado, Profa. Inês Petrucci, Profa. 27 

Alexandrina Monteiro, Profa. Lavínia Magiolino, Profa. Nima Spigolon, Profa. Ana Lúcia Horta, 28 

Profa. Mara Jacomeli, Profa. Alessandra Viveiro, Profa. Fabiana Rodrigues, Profa. Carolina 29 

Catini e Prof. Carlos Miguel Ribeiro. Bancada Técnicos-administrativos: Diego Barbosa, 30 

Juliana Lourenço, Noemi Jacintho, Simone Oliveira, Josué Gama e Fabiana Alves. A 31 

Professora Dirce Zan apresentou as AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Profa. Mara Regina 32 

Martins Jacomeli, sendo substituída pelo Prof. Carlos Miguel Ribeiro da Silva; discente Maína 33 

Maria Fernandes, sendo substituída pelo discente Ricardo Ariel Noberto Gilbert Bruno. Em 34 

seguida, a Professora Dirce Zan deu sequência à reunião. I) EXPEDIENTE. A Professora 35 

Dirce Zan passou para o item 01. Apreciação da Ata da 340ª Reunião Ordinária realizada em 36 

19/02/2020. A Professora Dirce Zan perguntou se havia alguma observação sobre a ata. A 37 

Professora Miriam Utsumi fez sugestão para a linha 290, que ficou assim redigida: 38 

“reafirmarmos o projeto de formação de professores da FE...” Após a observação efetuada a 39 



 

Professora Dirce Zan submeteu a ata para votação, a qual foi aprovada com 14 abstenções. 40 

A seguir, a Professora Dirce Zan passou para o item 02. Apreciação da Ata da 341ª Reunião 41 

Ordinária realizada em 25/03/2020. A Professora Dirce Zan perguntou se havia alguma 42 

observação sobre a ata. O Professor Régis Henrique R. Silva solicitou correção da linha 5: 43 

Onde constou Corvid19, leia-se Covid19. O Professor Régis Henrique R. Silva também 44 

solicitou nova redação às linhas 161/163, como segue: “Ponderou ainda que, diante do 45 

contexto de tantas incertezas se adiasse a tomada de decisão para uma reunião extraordinária 46 

da Congregação a ser convocada para semana seguinte após as discussões realizadas pelos 47 

Departamentos e pela CG, respeitando o prazo expresso ..." Após as observações efetuadas 48 

a Professora Dirce Zan submeteu a ata para votação, a qual foi aprovada com 8 abstenções. 49 

A seguir, a Professora Dirce Zan passou para o item 03. Informes conselheiros. A 50 

Professora Eliana Ayoub informou que o resultado dos projetos do PIBID e Residência 51 

Pedagógica sairiam naquele dia. O Professor Carlos Miranda passou dois informes: o 52 

primeiro era que a CPFP estava discutindo a situação dos estágios das licenciaturas e 53 

propondo que o calendário da universidade acompanhasse o calendário das redes públicas 54 

de ensino. O segundo era que a Adunicamp estava constituindo um GT para estudar o 55 

processo de transposição do trabalho remoto, tendo em vista a sobrecarga de trabalho dos 56 

docentes. A Professora Inês Bragança lembrou que as atividades presenciais na 57 

universidade estavam suspensas desde 13/03, e que em 27/03 foi divulgado o Plano 58 

emergencial da FE aprovado na Congregação. Ressaltou que aquele era um momento tenso 59 

e intenso tanto na vida quanto na universidade. Salientou que os retornos que estavam 60 

recebendo sobre as atividades eram diversos, tais como: aulas on line em tempo regular, 61 

encontros, atividades postadas no moodle. Por fim, observou que o que deveria nos mover 62 

era o princípio do “nem um a menos”. O Professor Alexandro Paixão agradeceu a 63 

participação e apoio de todos nesse período de isolamento social. Informou que os 64 

equipamentos estavam sendo distribuídos aos 68 estudantes. Ressaltou que a CG com a 65 

colaboração da Profa. Gabriela Tebet e da Profa. Fabiana Rodrigues prepararam um 66 

formulário sobre as condições de trabalho que seria enviado aos servidores docentes e não 67 

docentes. O Professor Alexandro Paixão destacou que foi criado um e-mail para atender 68 

demandas específicas no período de pandemia que era o cooperacoord@gmail.com. 69 

Informou ainda que não foram abertas novas disciplinas e os cancelamentos de disciplinas 70 

que ocorreram foram devidamente justificados e acolhidos, entretanto não eram disciplinas 71 

do 4° e 5° anos. Finalizou sua fala, dizendo da necessidade de acompanhamento do Plano 72 

emergencial. A Professora Norma Trindade agradeceu a oportunidade de poder participar 73 

da reunião. Informou que houve uma reunião da comissão de estágios e docentes que dão 74 

disciplinas de estágios e foi apresentado pelos docentes os ajustes que fizeram nesse período 75 

de excepcionalidade. A Professora Alik Wunder agradeceu a participação dos docentes 76 

responsáveis pelas disciplinas de estágio na reunião da comissão de estágios ocorrida no dia 77 

anterior.  Observou que foi muito importante a presença do Prof. Carlos Miranda e Prof. Pedro 78 
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Cunha na reunião, pois além de serem docentes das disciplinas de estágio, puderam 79 

compartilhar as discussões que vinham ocorrendo na CPFP. A Professora Alik Wunder 80 

ressaltou que a comissão de estágio da FE manifestou sua concordância com as discussões 81 

que a CPFP vinha fazendo no que se referia à garantia dos estágios presenciais, se possível 82 

criando um calendário específico para as disciplinas e para os estágios. A Professora Dirce 83 

Zan registrou o agradecimento à Coordenação de Graduação pela forma dedicada como tem 84 

conduzido esse momento. Ressaltou que era fundamental o acompanhamento do plano 85 

emergencial. O Professor Antonio Carlos Amorim passou informes da Pós-Graduação. 86 

Salientou que das 27 disciplinas programadas, tiveram 3 cancelamentos. Não houve a criação 87 

de nenhuma nova disciplina. Informou que as APPs foram mantidas. Agradeceu a equipe de 88 

funcionários da Secretaria da Pós-Graduação, pois os exames de qualificação e as defesas 89 

de tese estavam ocorrendo. Quanto às bolsas, informou que no CNPq estava sob discussão 90 

um novo modelo de implementação. Informou que houve mudança na presidência do CNPq, 91 

o Prof. Evaldo Vilela, com vasta experiência acadêmica. Na Capes houve nova distribuição 92 

de bolsas, mas não havia afetado o PPGE. O acadêmico Pedro Franco solicitou a inclusão 93 

dos bolsistas PED e PAD para preenchimento dos formulários das condições de trabalho. Em 94 

seguida, a Professora Dirce Zan passou para o item 04. Informes Direção. Informou que no 95 

dia 31/03 ocorreu uma reunião do CONSU, de forma virtual, uma vez que a administração 96 

central estava seguindo o calendário das reuniões, entretanto de forma virtual. Frisou 2 pontos 97 

importantes que foram levantados na reunião: A) Manifestação no Expediente da bancada 98 

docente e discente demandando reavaliação da resolução GR que definiu a expansão do 99 

semestre até 31/08. Foi sugerida uma discussão mais ampla nas unidades. Informou que o 100 

documento foi lido durante o expediente da reunião. B) Preocupação da reitoria com o 101 

financiamento da Universidade, em especial, em relação à queda da arrecadação do ICMS 102 

prevista em decorrência da pandemia que estamos vivendo. A acadêmica Júlia Oliveira 103 

observou que a EAD era uma medida que excluía uma parte importante dos estudantes. 104 

Destacou que mesmo com o empréstimo dos tablets era difícil o acesso às redes da internet. 105 

Lembrou ainda da dificuldade das estudantes que são mães. A Professora Alexandrina 106 

Monteiro agradeceu a coordenação de graduação e aos funcionários pelo apoio. Expressou 107 

sua preocupação com as pessoas que não estavam conseguindo ter acesso ou estavam 108 

tendo acesso muito precário às aulas e atividades. Sugeriu que se pensassem num grupo de 109 

pessoas para organizar o retorno às aulas, uma vez que estariam lidando com grupos de 110 

diferentes níveis do acompanhamento das atividades do semestre em uma mesma sala de 111 

aula. A acadêmica Neide S. Campos Sampaio informou sobre a nova representação no 112 

coletivo indígena. Salientou que, para esse grupo em especial, estava muito difícil o 113 

acompanhamento das aulas e atividades. A seguir, a Professora Dirce Zan entrou no item 114 

II) ORDEM DO DIA. A. PARA CIÊNCIA. 01. Relatório de gestão – Direção/Faculdade de 115 

Educação – Período 2016 a 2020.  A Professora Dirce Zan informou que na elaboração do relatório 116 

houve uma retomada de memórias, reviveram sentimentos diversos, de alegria, gratidão e frustração. 117 



 

Salientou que queria deixar registrado seu agradecimento aos docentes, à equipe de funcionários, em 118 

especial os do Bloco C, que ajudaram no dia a dia com as questões administrativas. Agradeceu 119 

também aos estudantes que ajudaram a gestão da FE a rever princípios, avançar no processo de 120 

democratização da instituição a partir da adoção da política das cotas étnico-raciais. Agradeceu ainda 121 

aos colegas gestores que estiveram à frente das coordenações além dos chefes de departamento.  122 

Registrou ainda seu agradecimento às reitorias na pessoa do Prof. Tadeu Jorge e Prof. Marcelo 123 

Knobel, pois apesar das divergências e contingenciamentos eles se mostraram sensíveis às 124 

demandas da FE. A Professora Débora Mazza endossou a perspectiva de avaliação feita. Frisou 125 

que a FE sempre se posicionou frente aos ataques públicos. A Professora Lilian Nascimento 126 

agradeceu o relatório elaborado. Frisou que foi uma gestão democrática e afetuosa. A Professora 127 

Alexandrina Monteiro agradeceu a dedicação, pois ao longo dos 4 anos demonstraram 128 

compromisso com a instituição. Foi uma gestão firme, porém afetuosa. Aproveitou para dar as boas 129 

vindas aos futuros diretores. A Professora Eliana Ayoub parabenizou pelo relatório apresentado e 130 

pela gestão. Ressaltou que não era fácil ficar à frente da direção de uma Unidade. Agradeceu todos 131 

os encaminhamentos feitos para realização dos concursos de livre docência. O Professor 132 

Guilherme Toledo manifestou sua gratidão, principalmente durante o tempo em que foi chefe de 133 

departamento pelo modo como conduziram as demandas da FE. O Professor Carlos Miranda 134 

destacou que essa gestão assumiu a direção da FE num momento de ocupação do prédio pelos 135 

estudantes e no momento em que ocorria essa reunião, a FE estava desocupada em virtude da 136 

pandemia. O Professor Régis Henrique Silva registrou seu agradecimento em nome do DEFHE e 137 

em seu nome. Pois observou que a Direção sempre esteve aberta as demandas do departamento.  138 

A Professora Dirce Zan agradeceu as manifestações feitas pelo chat. A Professora Nima 139 

Spigolon mencionou 2 acontecimentos importantes que a afetou diretamente: criação do Mestrado 140 

Profissional e a nomeação do Prédio Principal da FE como Prédio Professor Paulo Freire. Nesse 141 

momento houve uma salva de palmas. A seguir, a Professora Dirce Zan passou para o item 02. 142 

Alteração da Coordenação do Curso de Pedagogia/FE a partir de 04/05/2020. A Professora Dirce 143 

Zan esclareceu que da mesma forma como recentemente ocorreu com a Coordenação de 144 

Licenciatura, naquele momento foi indicada nova coordenação do Curso de Pedagogia, como segue: 145 

Profa. Dra. Norma Silvia Trindade de Lima – coordenadora do Curso de Pedagogia e Prof. Dr. Régis 146 

Henrique dos Reis Silva como coordenador associado. A Professora Dirce Zan desejou boa gestão 147 

aos novos coordenadores. Em seguida, a Professora Dirce Zan passou para B. 148 

HOMOLOGAÇÃO. O item 01 da pauta principal, transcrito abaixo foi submetido para 149 

votação e aprovado por unanimidade. 01. Indicação de representante discente para compor 150 

as comissões da Congregação: CEPE (Comissão de Ensino e Pesquisa) – Neide Silvania 151 

Campos Sampaio; CLN (Comissão de Legislação e Normas) – Ricardo Ariel Norberto Gilbert 152 

Bruno; Comissão de Orçamento – Maína Maria Fernandes. A seguir, a Professora Dirce Zan 153 

passou para o item C. PARA DELIBERAÇÃO. A Professora Dirce Zan perguntou se havia 154 

algum destaque a ser feito pelos conselheiros, tanto na pauta principal como na pauta 155 

suplementar, para além dos itens já destacados pela Direção. O Professor Guilherme 156 



 

Toledo pediu destaque para o item 8. O acadêmico Pedro Franco pediu a inclusão do item 157 

a respeito de uma manifestação sobre a medida de EAD do governo do Estado. A Professora 158 

Dirce Zan perguntou se os conselheiros estavam em acordo com a inclusão do item e não 159 

houve manifestação contrária. Sendo assim, a Professora Dirce Zan informou que o item 160 

seria número 18. Em seguida, a Professora Dirce Zan submeteu os itens que não foram 161 

destacados e, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Pauta principal: b. 162 

DEPARTAMENTOS. 09. Relatório de Atividades Docente – Profa. Dra. Gabriela Guarnieri de 163 

Campos Tebet – Departamento de Ciências Sociais na Educação. Período 01/02/2017 a 164 

31/01/2020. Of. DECISE nº 020/2020. 10. Relatório de Atividades Docente – Prof. Dr. Antonio 165 

Carlos Dias Júnior – Departamento de Ciências Sociais na Educação. Período 01/02/2017 a 166 

31/01/2020. Of. DECISE nº 019/2020. 11. Relatório de Atividades Docente – Profa. Dra. Maria 167 

do Carmo Martins – Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. Período 168 

01/02/2015 a 31/01/2020. Of. DELART nº 017/2020. 12. Relatório de Semestre Sabático da 169 

Profa. Dra. Evely Boruchovitch – Departamento de Psicologia Educacional, no período de 170 

31/07/2019 a 03/02/2020. Of. DEPE nº 022/2020 (p.156-163). 13. Solicitação de Renovação 171 

da participação no Programa Professor Colaborador da Profa. Dra. Olinda Maria Noronha, 172 

junto ao Departamento de Filosofia e História da Educação. Período 01/04/2020 a 31/03/2022. 173 

Of. DEFHE nº 020/2020. 14. Solicitação de Renovação da participação no Programa 174 

Professor Colaborador da Profa. Dra. Daniele Nunes Henrique Silva, junto ao Departamento 175 

de Psicologia Educacional. Período 01/05/2020 a 30/04/2022. Of. DEPE nº 026/2020. 15. 176 

Solicitação de Adesão ao Programa de Pesquisador Colaborador da Profa. Dra. Chantal 177 

Victória Medaets, para atuar junto ao Departamento de Ciências Sociais na Educação. 178 

Período de abril/2020 a março/2022. Of. DECISE nº 018/2020. 16. Solicitação do Prof. Dr. 179 

Silvio D. Oliveira Gallo – Departamento de Filosofia e História da Educação, do exercício de 180 

atividades simultâneas junto ao Núcleo de Estudos da Infância da Universidade Estadual do 181 

Rio de Janeiro - UERJ, no período de março/2021 a fevereiro/2023. Of. DEFHE nº 024/2020. 182 

c. COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO. 17. Atualização das informações para Edital 183 

Comvest – Vestibular 2021. Ofício Coordenação de Graduação/FE nº 016/2020. Pauta 184 

Suplementar: 01. Relatório do Grupo de Trabalho para reformulação do Curso de 185 

Licenciatura Integrada em Química e Física (56). A seguir, a Professora Dirce Zan passou à 186 

apreciação dos itens destacados. Pauta principal: a. DIREÇÃO. 01. Indicação de 187 

representante docente e representante técnico-administrativo nas comissões da 188 

Congregação/FE – CEPE, CLN e Comissão de Orçamento. A Professora Dirce Zan 189 

esclareceu que o item havia sido destacado para que fosse feita a indicação naquela reunião. 190 

O servidor Diego Barbosa informou que a representação dos servidores técnico-191 

administrativos ficaria da seguinte forma: CEPE – Noemi Rodrigues Jacintho; CLN – Diego 192 

Barbosa; Comissão de Orçamento – Juliana Marques Lourenço. A Professora Dirce Zan 193 

agradeceu à bancada dos técnico-administrativos e perguntou se a bancada dos docentes já 194 

tinha as indicações. O Professor Guilherme do Val Toledo Prado se dispôs a ser 195 



 

representante da bancada docente na CEPE. As demais indicações não foram efetuadas. 196 

Sendo assim, a Professor Dirce Zan submeteu para votação os nomes indicados e o item foi 197 

aprovado por unanimidade. A seguir a Professora Dirce Zan passou para o item 02. 198 

Indicação de representante dos departamentos junto ao Conselho Consultivo de Publicações 199 

Periódicas da FE: DEPE: Profa. Dra. Ana Lúcia Horta Nogueira; DEFHE: Prof. Dr. Silvio D. 200 

Oliveira Gallo; DECISE: Profa. Dra. Ana Lúcia Goulart de Faria, Prof. Dr. Silvio D. Oliveira 201 

Gallo; DELART: Prof. Dr. Mauricio Ernica; DEPASE: Prof. Dr. Luis Enrique Aguilar; DEPRAC: 202 

Profa. Dra. Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Prof. Dr. Carlos Miguel Ribeiro da 203 

Silva. A Professora Dirce Zan observou que como o nome do Prof. Silvio Gallo estava 204 

repetido, ele poderia ser o docente indicado. O Professor Luciano Pereira informou que a 205 

Profa. Ana Lúcia Goulart de Faria solicitou a retirada de seu nome nas indicações. 206 

Considerando a dúvida que surgiu quanto à possibilidade de indicação do Prof. Silvio Gallo, 207 

tendo em vista que ele também poderia ser indicado como editor de uma das revistas da FE, 208 

a Professora Ana Lúcia Horta sugeriu a retirada de pauta. Sendo assim, a Professora Dirce 209 

Zan submeteu a retirada de pauta do item 02, o que foi aprovada por unanimidade. Em 210 

seguida, a Professora Dirce Zan passou para o item 03. Indicação de representante titular 211 

e suplente da FE junto Conselho Consultivo do NIED – Núcleo de Informática Aplicada à 212 

Educação, no período de 25/04/2020 a 24/04/2022. Os atuais representantes podem ser 213 

reconduzidos: Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura – titular e Prof. Dr. Carlos Eduardo 214 

Albuquerque Miranda – suplente. DEPE: Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura – titular, Prof. Dr. 215 

Carlos Eduardo Albuquerque Miranda – suplente; DEPASE: Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura 216 

– titular, Prof. Dr. Carlos Eduardo Albuquerque Miranda – suplente; DELART: Prof. Dr. Carlos 217 

Eduardo Albuquerque Miranda – titular, Prof. Dr. André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira – 218 

suplente; DECISE: Prof. Dr. André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira; DEPRAC: Profa. 219 

Dra. Alessandra Aparecida Viveiro; DEFHE: não indicou. A Professora Dirce Zan submeteu 220 

os nomes para votação. Prof. Dr. André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira – 11 votos; 221 

Alessandra Aparecida Viveiro – 7 votos; 4 abstenções. Sendo assim, a Professora Dirce Zan 222 

informou que a representação da FE junto ao Conselho Consultivo do NIED seria composta 223 

pelo Prof. Dr. André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira – titular e Profa. Dra. Alessandra 224 

Aparecida Viveiro – suplente. A seguir, a Professora Dirce Zan passou para o item 04. 225 

Relatório do Grupo de Trabalho de EAD da FE e concedeu a palavra para a Profa. Débora 226 

Mazza que foi a presidente do GT. A Professora Débora Mazza esclareceu que o GT havia 227 

sido constituído em março/2019, e era composto pela Direção Associada da FE, o Diretor da 228 

Área de EAD, o Diretor de TIC além de um representante de cada departamento. Ressaltou 229 

que o objetivo do GT era pensar no avanço da política de EAD na FE, além de avaliar: “De 230 

onde saímos, onde estamos e para onde queremos ir”. A Professora Débora Mazza observou 231 

que a descrição cuidadosa do relatório acompanhou a pauta das reuniões. E por fim foram 232 

apontadas 18 propostas de aprimoramento vislumbradas pelo GT. A Professora Dirce Zan 233 

submeteu o item para votação com posterior encaminhamento do relatório aos departamentos 234 



 

para discussão. O item foi aprovado com 1 abstenção. A Professora Dirce Zan parabenizou 235 

o GT pela elaboração do relatório e em especial a Profa. Débora Mazza que presidiu o grupo. 236 

Em seguida, a Professora Dirce Zan passou para o item 05. Resultado da consulta para 237 

Direção FE mandato 2020/2024 e elaboração da Lista tríplice. Esclareceu que a indicação da 238 

direção era feita pela Reitoria da Unicamp e que, portanto, era necessária a elaboração da 239 

lista tríplice, que seria formada pelos professores: Renê J. Trentin Silveira, Alexandro 240 

Henrique Paixão e José Claudinei Lombardi, decano da Unidade. Diante dos esclarecimentos, 241 

a Professora Dirce Zan submeteu a lista tríplice para aprovação, a qual foi aprovada por 242 

unanimidade. A Professora Dirce Zan desejou boa sorte aos professores e êxito na função. 243 

Nesse momento houve uma salva de palmas. O Professor Alexandro Paixão agradeceu em 244 

seu nome e em nome do Prof. Renê Trentin.  A Professora Dirce Zan esclareceu que dadas 245 

as circunstâncias de isolamento social, não haveria cerimônia de posse, entretanto a 246 

nomeação dos novos diretores seria a partir de 04/05. Salientou que, em comum acordo com 247 

o gabinete do reitor, a solenidade de posse dos novos diretores ocorreria posteriormente. A 248 

seguir, a Professora Dirce Zan passou para o item 06. Manifestação da FE a respeito do 249 

financiamento da universidade na atual conjuntura. A Professora Dirce Zan passou a palavra 250 

ao Prof. Luciano Pereira. O Professor Luciano Pereira informou que não houve tempo hábil 251 

para envio do documento, sendo assim providenciou a leitura do texto da manifestação que 252 

deveria ser encaminhada ao CONSU. A Professora Dirce Zan submeteu o item para votação 253 

o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Professora Dirce Zan passou para o 254 

item 07. Carta de repúdio à suspensão do ITN – Incentivo ao Trabalho Noturno. A Professora 255 

Dirce Zan passou a palavra para a bancada dos técnicos-administrativos. A servidora 256 

Juliana Lourenço esclareceu que a Reitoria divulgou uma Resolução de corte do ITN a partir 257 

de 16/04/2020. A Professora Dirce Zan solicitou que fosse feita a leitura da carta. A 258 

servidora Juliana Lourenço procedeu a leitura. A Professora Dirce Zan registrou que a 259 

direção da FE havia se manifestado contrariamente a esse corte e solicitado revisão do 260 

mesmo junto à reitoria que, no entanto, respondeu negativamente à essa demanda. Submeteu 261 

o item para votação o qual foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan 262 

passou a palavra ao Prof. Guilherme Toledo que havia pedido destaque para o item 08. 263 

Sugestões dos departamentos sobre o RAD a ser encaminhada ao Grupo de Trabalho da 264 

PRDU. O Professor Guilherme Toledo esclareceu que pedira destaque ao item para reiterar 265 

que o RAD era um sistema que fazia a migração de diferentes bases, porém essa migração 266 

não ocorria de forma correta. Salientou que essa incorreção causava o retrabalho na 267 

alimentação dos dados. A Professora Dirce Zan sugeriu que na deliberação da Congregação 268 

houvesse o destaque para a importância de que haja melhor comunicação entre os sistemas 269 

do SIPEX e do RAD, com intuito de evitar retrabalho no preenchimento ou correção de dados. 270 

Sendo assim, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação o qual foi aprovado por 271 

unanimidade. A seguir a Professora Dirce Zan passou a palavra ao acadêmico Pedro Franco 272 

que havia pedido inclusão do item 18. Manifestação sobre a medida de desenvolvimento de 273 



 

EAD nas escolas do governo do Estado. O acadêmico Pedro Franco observou que não 274 

houve preparação dos professores e estudantes para as atividades de EAD e nem se pensou 275 

no papel ocupado pela escola na sociedade. A Professora Dirce Zan sugeriu a constituição 276 

de uma pequena comissão para produzir a manifestação que saísse em nome da Faculdade 277 

de Educação. O Professor Carlos Miranda sugeriu que os estudantes iniciassem o texto e 278 

encaminhassem aos docentes da comissão para finalização. A Professora Dirce Zan 279 

perguntou quais os docentes poderiam compor a comissão, além do Prof. Carlos Miranda. Se 280 

disponibilizaram os professores Guilherme Toledo, Selma Venco e Alexandrina Monteiro. 281 

Sendo assim, a Professora Dirce Zan submeteu o item para votação o qual foi aprovado por 282 

unanimidade. A seguir, a Professora Dirce Zan encerrou a reunião agradecendo a presença 283 

de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Direção 284 

da Faculdade de Educação, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto à apreciação 285 

dos senhores conselheiros. O arquivo em áudio na íntegra da reunião encontra-se no site da 286 

FE que poderá ser acessado através de senha pessoal. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 287 

20 de maio de dois mil e vinte.  288 


