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ATA DA DUCENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e nove dias do mês de março de dois 2 

mil e seis, reuniu-se na sala do bloco D, 1º. Andar, a Congregação da Faculdade 3 

de Educação, com a presença dos seguintes membros: Ana Lúcia Guedes Pinto, 4 

Angela Fátima Soligo, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Antonio Miguel, 5 

Débora Imada de Jesus, Débora Mazza, Eliana da Silva Felipe, Elizabeth 6 

Nogueira Gomes da Silva Mercuri, Estevon Nagumo, Jorge Megid Neto, José 7 

Roberto Rus Perez, Luciane Aparecida Grandin, Luis Enrique Aguilar, Márcia 8 

Maria Strazzacappa Hernández, Maria Alice Cherubin, Maria Carolina Bovério 9 

Galzerani, Norma Sandra de Almeida Ferreira, Pedro da Cunha Pinto Neto, Pedro 10 

Ganzeli, Perciliana Pena, Raquel Pigatto Vale Menezes, Regina Maria de Souza, 11 

Renê José Trentin Silveira, Roberta Gurgel Azzi, Sérgio Antonio da Silva Leite e 12 

Vicente Rodriguez. Convidada: Professora Nora Rut Krawczyk. De início, o 13 

Professor Jorge Megid cumprimentou os senhores conselheiros e deu as boas 14 

vindas à Professora Débora Mazza, Chefe do DECISE e à Professora Maria 15 

Carolina Bovério Galzerani, representante suplente da bancada geral de docentes, 16 

hoje representando a Professora Ana Lúcia Goulart de Faria. A seguir, submeteu à 17 

apreciação a Ata da Ducentésima Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por 18 

unanimidade com as seguintes ressalvas: página 02, linhas 44 a 47, subtrair o 19 

seguinte parágrafo: “No mês de janeiro de 2006, a Direção Associada juntamente 20 

com as Professoras Orly Zucatto M. de Assis e Roberta Azzi (Chefe do DEPE) 21 

realizaram um estudo em que levantaram as várias possibilidades de solução do 22 

caso”; página 02, linha 49: trocar a palavra “Chefia” por “Departamento”; página 23 

05, linha 54: o parágrafo ficou assim redigido: ..... mas que optou por solicitar a 24 

saída do curso e que em sua opinião é um ato de coragem”; página 06, linha 41, o 25 

parágrafo ficou assim redigido: “O estudante Estevon Nagumo disse que defende 26 

que a Semana da Calourada seja incorporada ao calendário oficial, visto que 27 

historicamente os estudantes organizaram tal recepção, conjuntamente com a 28 

Coordenação, mas a não dispensa das aulas sempre implicou em uma 29 

participação comprometida dos alunos representantes”; página 07, linha 48: trocar: 30 

“e que as aulas que deu dentro do “LUME/IA”, por ........ “da FE”; página 08, linha 31 

20: o parágrafo ficou assim redigido: .......uma solicitação de atualização dos 32 

planos, pois há muitas discrepâncias entre os planos que estão na Coordenação e 33 

os planos trabalhados”. I) EXPEDIENTE: a) A Professora Nora Rut krawczyk 34 

pediu a palavra para agradecer todos os senhores conselheiros bem como a 35 

Direção/FE pelo 02 anos que participou desta Congregação/FE, como Chefe do 36 

DECISE/FE, cargo este que assumiu logo em seguida a sua contratação na 37 

UNICAMP.  Disse que foi uma experiência muito valiosa e gratificante e que está à 38 

disposição de todos para colaborar no que for necessário. Lembrou também que 39 

participou da CLN/FE - Comissão de Legislação e Normas e que, caso haja 40 

concordância, continuará a participar da referida Comissão. O Professor Jorge 41 

Megid agradeceu a Professora Nora Rut pelo seu trabalho e dedicação junto à 42 

Chefia do Departamento e Congregação e salientou que sua experiência, mesmo 43 

sendo uma docente nova na Unidade, foi bastante importante e relevante para a 44 

FE. b) A funcionária Luciane Aparecida Grandin apontou as diversas 45 

dificuldades encontradas no Setor de Multimeios/FE, com relação a infra-estrutura 46 

no período noturno que, no momento, conta com apenas 01 funcionário. Informou 47 
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que ontem, novamente, ocorreram problemas que, mesmo com o auxílio do 1 

funcionário Jórgias Alves Fereira (Mike), não foram solucionados a contento. 2 

Diante do ocorrido solicitou providências por parte da Direção/FE. c) O Professor 3 

Luis Enrique Aguilar: 1- disse que, considerando o processo sucessório para a 4 

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação/FE, existe a necessidade de um 5 

grande envolvimento de toda a comunidade, pois trata-se de um cargo de extrema 6 

importância para a FE, dada que muitas reformas foram feitas ao longo do último 7 

biênio; 2- informou que estará disponível a partir de 31/03/2006 o Coleta CAPES 8 

para o preenchimento e envio das informações sobre as atividades dos programas 9 

de pós-graduação. Esclareceu que o aplicativo passou por ajustes tendo em vista 10 

tornar mais ágil a sua utilização e permitir a inclusão e melhor especificação de 11 

alguns dados. Solicitou, então, a colaboração de todos, principalmente dos 12 

estudantes, para que no mês de abril aconteça a recuperação dos dados sobre a 13 

produção científica de 2005 e que em junho/2006 seja feito o envio das 14 

informações referentes ao ano base de 2005, que serão objeto das atividades de 15 

acompanhamento anual pelas comissões de área, a se realizar no período de 16 

setembro a dezembro/2006. Solicitou também paciência e compreensão por parte 17 

dos Senhores Chefes de Departamento, pois o processo seletivo/2006, que conta 18 

com aproximadamente 1200 inscrições, estará ocorrendo neste mesmo período, o 19 

que demandará um grande esforço de todos. d) A Professora Angela Fátima 20 

Soligo informou que,na semana passada, a FE recebeu a visita das Professoras 21 

Doutoras Jane Soares de Almeida e Anésia Sodré Coelho, Especialistas 22 

encaminhadas pelo CEE – Conselho Estadual de Educação para emitir Relatório 23 

referente ao Reconhecimento do Curso de Pedagogia PEFOPEX – Programa 24 

Especial de Formação de Professores em Exercício. Disse que a visita foi uma 25 

experiência muito constrangedora porque, principalmente, a Professora Anésia 26 

mostrou não conhecer quase nada sobre a estrutura de uma universidade pública, 27 

além de se referir em vários momentos de maneira demeritória às pessoas 28 

presentes nas entrevistas. Apesar da Coordenação de Pedagogia ter feito o 29 

possível para mostrar todo o trabalho da FE, as avaliadoras fizeram diversas 30 

exigências, inclusive solicitando entrevistas com alunos e professores. Informou 31 

ainda que o Professor Ângelo Cortelazzo, membro do Conselho Estadual de 32 

Educação, já tomou ciência do ocorrido e que, além de pedir desculpas à 33 

Coordenação pelo envio de Especialistas do nível apresentado, solicitou que a FE 34 

espere o Relatório Final para depois, caso necessite, se manifestar. O Professor 35 

Sérgio Leite sugeriu que a Direção/FE elabore um documento contestando os 36 

fatos e a forma de avaliação e que o mesmo seja encaminhado aos órgãos 37 

competentes. A Professora Márcia Strazzacappa disse concordar com o 38 

Professor Sérgio Leite porque houve um total desrespeito com a Direção/FE, com 39 

os estudantes e professores, inclusive com ela própria quando foi entrevistada 40 

pelas avaliadoras. Diante disto, o Professor Jorge Megid propôs que a 41 

Coordenação de Pedagogia elabore um documento relatando os fatos ocorridos e, 42 

em nome da Congregação/FE, seja encaminhado ao Conselho Estadual de 43 

Educação, após o recebimento do parecer final sobre o PEFOPEX. e) O 44 

Professor Sérgio Leite solicitou informações a respeito do Curso de 45 

Especialização em Gestão Educacional, aprovado pela Congregação/FE, tendo 46 

em vista o pedido de saída dos Professores Agueda B. Bittencourt e Wencesláo 47 
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M. de Oliveira como Coordenadores do referido curso. Em sua opinião o problema 1 

é sério e merece um cuidado especial por parte da FE. f) O Professor Jorge 2 

Megid: 1- informou que, com respeito ao problema ocorrido ontem à noite no 3 

Setor de Multimeios/FE, o mesmo ocorreu porque o único funcionário do Setor, Sr. 4 

Clóvis de Souza, comunicou o RH/FE sobre seu afastamento de 03 dias por 5 

motivo de saúde apenas no final da tarde de ontem. Desta forma, sem tempo hábil 6 

para substituí-lo, a Direção/FE solicitou aos funcionário Jórgias Alves Ferreira 7 

(Mike) e Luiz Ap. Romão para auxiliar a demanda do Setor. Esclareceu que o 8 

problema não deverá ocorrer mais nos próximos dias. Continuando, o Professor 9 

Jorge Megid lembrou que os problemas no Setor de Multimeios/FE já perduram 10 

por mais de 1 ano, desde o afastamento por motivo de saúde do Sr. Humberto, e 11 

que a Direção/FE com a ajuda do CONSAD/FE – Conselho de Administração, que 12 

tem como Presidente o Sr. Jórgias Alves Ferreira (Mike), estão muito empenhados 13 

em resolver esta questão. Lembrou que em outubro de 2005, a Direção conseguiu 14 

junto à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário uma segunda Gratificação 15 

de Incentivo Noturno para o Setor de Multimeios, todavia não se encontrou, no 16 

interior da FE, algum funcionário que quisesse se transferir para o setor, e não se 17 

pode trazer alguém de outra unidade, pois a FE não dispõe de verba e vaga para 18 

isto. Informou que foi aberto, em fevereiro, processo seletivo para contratação de 19 

um estagiário nível superior para o período noturno, mas os candidatos que 20 

vieram não foram aprovados pela Comissão responsável pela seleção. Agora o 21 

edital foi aberto para estudantes do ensino médio e estamos aguardando o 22 

processo se encerrar. Aproveitou para comunicar que, também com a interferência 23 

do CONSAD e de comum acordo entre as respectivas supervisões e funcionários, 24 

aconteceram as transferências para o período noturno do Sr. Gildo Luiz de Freitas, 25 

para a Biblioteca/FE, e do Sr. Luiz Ap. Romão, responsável pelo Almoxarifado e 26 

Setor de Recepção, que colaborará no período noturno com a Administração 27 

Predial. Informou ainda que o Sr. Fernando César Leme passou a responder pela 28 

supervisão do Setor de Multimeios/FE, cargo este ocupado provisoriamente pelo 29 

Sr. Gilberto Oliani. Completando estas medidas, a Direção está propondo, nesta 30 

reunião da Congregação, a criação da Comissão de Informática e Tecnologias de 31 

Informação e Comunicação, que cuidará mais diretamente, dentre outras 32 

atribuições, desses problemas do Multimeios; 2- informou que a CEPE/FE se 33 

reuniu no dia 23/03 e que, entre outros assuntos, foi discutido o comprometimento 34 

das atividades docentes com a carga didática e que o assunto será tema principal 35 

da reunião da Comissão em abril; 3- com relação ao questionamento feito pelo 36 

Professor Sérgio Leite a respeito do Curso de Especialização em Gestão 37 

Educacional lembrou que a estrutura da Coordenação Executiva e do Colegiado 38 

de Coordenadores foi aprovada pela Congregação/FE e que inicialmente a 39 

Coordenação Executiva foi assumida pelo Professor Vicente Rodriguez e 40 

Wencesláo M. de Oliveira; após o afastamento do Prof. Vicente por motivo de 41 

saúde, a Professora Agueda B. Bittencourt foi indicada pelo Colegiado de 42 

Coordenadores para substituí-lo. Lembrou também que, apesar do Programa estar 43 

apresentando resultados bastante positivos do ponto de vista acadêmico e 44 

político, várias dificuldades com relação à infra-estrutura, transporte, salas de aula, 45 

logística e orçamento aconteceram durante os últimos meses e que, tais fatos 46 

levaram os Professores Agueda e Wencesláo à exaustão nos trabalhos de 47 
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coordenação. Sendo assim, os Senhores Coordenadores solicitaram afastamento 1 

do cargo e encaminharam uma carta explicativa ao Colegiado de Coordenadores 2 

e Direção/FE. Em várias oportunidades, tanto a Direção como o Colegiado 3 

manifestaram-se aos colegas solicitando que revissem sua posição, tendo 4 

ocorrido várias reuniões nos últimos 15 dias nesse sentido. Na seqüência, a 5 

Professora Agueda aceitou permanecer no cargo, sendo indicada a Sra. Rosa 6 

Maria Marins Gobi Sebinelli, atual ATU/FE, como Coordenadora Adjunta. O 7 

Professor Jorge Megid informou que esta proposta ainda será apresentada ao 8 

Colegiado de Coordenadores em sua próxima reunião e, caso seja aprovada, será 9 

comunicada a esta Congregação/FE. Continuando, o Professor Jorge Megid 10 

disse que as relações da FE com o Grupo Gestor e Projetos Educacionais 11 

precisam ser discutidas no âmbito da unidade, juntamente com a definição das 12 

nossas políticas para programas de formação continuada. Esclareceu também que 13 

o orçamento do Curso de Gestão será revisto e que, diante de todos os problemas 14 

apresentados, as relações com o Grupo Gestor tornaram-se muito difíceis. 15 

Finalizando, o Professor Jorge Megid disse que na reunião do CONSU de 16 

ontem, a Professora Agueda B. Bittencourt, enquanto representante da bancada 17 

docente MS-3, comentou sobre a questão da centralização no GGPE da gestão de 18 

programas educacionais, em especial no campo da extensão e da formação 19 

continuada, o que retira das unidades de ensino e pesquisa parte de sua 20 

autonomia na proposição e condução dessas ações. Informou que o Sr. Reitor se 21 

manifestou, em seguida, no sentido de propor a constituição de uma comissão de 22 

estudos para o estabelecimento de parâmetros nas relações que envolvem 23 

programas de formação continuada na Universidade. O Professor Renê Trentin 24 

perguntou ao Professor Jorge Megid como ficam as relações com a Secretaria 25 

Estadual de Educação e o GGPE/UNICAMP. O Professor Jorge Megid disse que 26 

havia uma perspectiva de parceria e que, agora, deverá se manter uma relação 27 

menos compartilhada, dividindo-se atribuições e responsabilidades. O Professor 28 

Sérgio Leite disse que, apesar do problema não estar repercutindo nas salas de 29 

aula do Curso de Gestão, percebe existir uma crise interna na Universidade da 30 

qual a FE não pode se envolver, pois o comprometimento com a Rede de Ensino 31 

é desejável e fundamental e, portanto, não pode ser comprometida por questões 32 

de disputa entre grupos. Salientou que a Reitoria assumiu o compromisso quando 33 

da aprovação do Curso de Especialização em Gestão Educacional e, por isso, a 34 

Direção/FE deve procurar conversar com o Reitor com cuidado e cautela para 35 

preservar as relações e a qualidade do curso. O Professor Antonio Carlos R. de 36 

Amorim disse concordar com a maioria dos pontos apresentados pelo Professor 37 

Sérgio Leite, mas discorda que tal política não esteja afetando as relações em sala 38 

de aula. Disse sentir um esforço imenso das instâncias da FE em preservar a 39 

autonomia acadêmica do corpo docente para além dos interesses administrativos 40 

e políticos com a Reitoria. Sugeriu ainda que a Congregação discuta o 41 

compromisso da FE com a Rede de Ensino já que parece que a demanda 42 

crescerá nos próximos anos e, com isso, a expansão do trabalho docente. A 43 

Professora Angela Soligo disse que, por se tratar de um projeto complexo, 44 

importante e gratificante para a FE, se preocupa e se assusta por saber que o 45 

assunto já chegou a ser apresentado no CONSU. O Professor Antonio Miguel 46 

acha que o problema também é interno e que a FE não está sabendo lidar com a 47 
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situação, sendo assim, solicitou ao Professor Jorge Megid maiores 1 

esclarecimentos com relação aos conflitos existentes. Respondendo o 2 

questionamento do Professor Antonio Miguel, o Professor Jorge Megid citou 3 

vários momentos de discussões, conflitos, divergências entre o GGPE/UNICAMP, 4 

a Secretaria Estadual de Educação e a FE e salientou que os mesmos ocorrem 5 

com freqüência e que não são somente problemas políticos e, sim, de toda ordem, 6 

de logística, de infra-estrutura, de pessoal, de orçamento entre outros. Disse 7 

concordar com o Professor Sérgio Leite quando disse da necessidade de uma 8 

conversa diretamente com o Reitor. O Professor Renê Trentin disse também 9 

concordar com quase tudo o que foi dito aqui, mas a FE não pode omitir que 10 

errou. Não se deve fechar os olhos, pois vários conflitos internos ocorreram, 11 

inclusive, com relação ao orçamento que é o objeto maior de disputa. O Professor 12 

Jorge Megid procurou esclarecer que há uma dificuldade em se separar a pessoa 13 

da Professora Agueda B. Bittencourt de seu cargo na Coordenação Executiva do 14 

Curso e da sua representação docente junto ao CONSU, mas ele tem percebido 15 

que a Professora Agueda procura, sempre que se manifesta nas várias instâncias, 16 

separar com absoluta clareza seus papéis. Finalizando, sugeriu uma reunião 17 

aberta da Congregação ou uma Reunião Geral no mês de abril para tratar das 18 

questões do Curso de Especialização em Gestão Educacional e que o 19 

GGPE/UNICAMP seja convidado.  A sugestão apresentada foi acatada por 20 

unanimidade. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Proposta de calendário 21 

para revisão do PLANES/FE: - estudos pelos Departamentos e Comissões: março 22 

e abril/06; - reunião geral: 06 de abril/04, às 14 horas; - sistematização pela 23 

CEPE/FE das sugestões de revisão: 19 de abril/04 e; - deliberação em 24 

Congregação: 26/04/06. A.2) Diretrizes para solicitação de cursos e/ou 25 

participação em eventos para funcionários/FE. A.3) Manifestação da Congregação 26 

sobre a Carreira de Pesquisador, encaminhada à Reitoria em 16/03/06. B) Para 27 

Homologação: B.1) Resultado da eleição para suplente de Representante 28 

Docente Nível MS-3 e suplentes da Bancada Docente junto à Congregação: 29 

Suplente de MS-3: Ernesta Zamboni – 48 votos, Brancos – 17 votos, Nulos – 03 30 

votos; Bancada Docente: Maria Carolina Bovério Galzerani – 64 votos, Anna 31 

Regina Lanner de Moura – 55 votos, Lilian Lopes Martin da Silva – 53 votos, 32 

Brancos – 03 votos, Nulos – 02 votos. B.2) Resultado da escolha para Presidente 33 

e Vice Presidente da Sub-Comissão Permanente de Formação de Professores da 34 

Comissão Central de Graduação -  Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim  35 

e Profª. Drª. Lilian Lopes Martin da Silva: SIM – 63 votos, Brancos 13 e Nulos 03 36 

votos. B.3) Abertura de Seleção Pública de Provas e Títulos para preenchimento 37 

de 01 cargo de Professor Doutor, em RTP, por 06 anos, na Área de Metodologia 38 

de Ensino: Ciências Sociais, nas Disciplinas EL642 – Didática Aplicada ao Ensino 39 

de Sociologia, EL762 – Prática de Ensino de Sociologia e Estágio Supervisionado 40 

I, EL872 – Prática de Ensino de Sociologia e Estágio Supervisionado II, EL774 – 41 

Estágio Supervisionado I, EL874 – Estágio Supervisionado II e EL683 – Escola e 42 

Cultura. Encaminhado à Secretaria Geral “ad referendun” da Congregação dada a 43 

urgência de realização do concurso. B.4) Áreas e Disciplinas para concurso – 44 

DEPRAC. Encaminhado à Secretaria Geral “ad referendum” da Congregação 45 

dada a urgência de realização do concurso relativo ao item B.3. Todos os itens 46 

foram homologados por unanimidade. C) Para Deliberação: os itens abaixo 47 
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relacionados não foram destacados e colocados em votação foram aprovados por 1 

unanimidade: C.1) Solicitação de abertura de Concurso Público para Provimento 2 

de 01 Cargo de Professor Doutor, na Área de Metodologia do Ensino 3 

Fundamental, na Disciplinam EP159 – Prática de Ensino nas Séries Iniciais do 4 

Ensino Fundamental – DEPRAC. Interessada: Profª. Drª. Maria Márcia Sigrist 5 

Malavazi. C.3) Proposta de calendário para eleição da Coordenação dos Cursos 6 

de Pós-Graduação, da Coordenação de Extensão e da Comissão de Biblioteca: - 7 

inscrição: 24 de abril a 05 de maio/06; - apresentação dos candidatos: 08 a 19 de 8 

maio/06; - votação: 23 e 24 de maio/06; - homologação pela Congregação/FE: 31 9 

de maio/06. C.4) Relatório Final de Atividades elaborado pelo Prof. Dr. Antonio 10 

Carlos Rodrigues de Amorim, referente ao Proc. nº. 19-P-23797/2001 – Programa 11 

Alfa-Rede Ambientalización Curricular e Estúdios Superiores. Pareceres 12 

favoráveis do DELART e Comissão de Extensão. A seguir, passou-se à 13 

apreciação dos itens destacados: C.2) Relatórios de Atividades – Pareceres do 14 

Departamento (DEPRAC) e Coordenações: Professores Doutores: Antonio Miguel, 15 

Corinta Maria Grisólia Geraldi e Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira. O 16 

Professor Antonio Carlos R. de Amorim, após parabenizar os 03 docentes 17 

pelos Relatórios e incentivá-los com relação ao concurso de livre docência, fez 18 

algumas sugestões na redação do Parecer do DEPRAC da Professora Elisabete 19 

M. de Aguiar Pereira. Colocados os Relatórios em votação, com as sugestões 20 

apresentadas pelo Professor Antonio Carlos R. de Amorim, todos foram aprovados 21 

por unanimidade. C.6) Política para Oferecimento de Cursos de Extensão na FE. 22 

De início, a Professora Regina de Souza agradeceu os senhores membros da 23 

CEFE – Comissão de Extensão da FE, o Professor Vicente Rodriguez, 24 

Coordenador de Extensão/FE, bem como o Professor Jorge Megid, que lhe deu a 25 

oportunidade de conhecer uma área ao mesmo tempo importante para a FE como, 26 

também,  suscitadora de legítimas polêmicas Informou que o documento 27 

elaborado foi fruto de várias reuniões ocorridas  entre os meses de outubro/05 a 28 

janeiro/06, além de informações provenientes de diferentes fontes, inclusive de 29 

uma reunião com o Professor Mohamed Ezz El Din M. Habib, Pró-Reitor de 30 

Extensão, e com o estudante de graduação Murilo Bezerra. Informou, ainda, a 31 

forma de trabalho da Comissão e os problemas encontrados, salientando que a 32 

produção do documento foi uma tarefa muito difícil para todos. O Professor 33 

Antonio Miguel, membro da CEFE, disse que ficou muito claro que o assunto é 34 

polêmico, que deve ser discutido no âmbito de toda a Universidade e que a 35 

Comissão tentou, com a elaboração do documento, oferecer elementos que 36 

pudessem, de algum modo, possibilitar à comunidade interna  superar o impasse 37 

em relação aos cursos de extensão.. Após os senhores Chefes manifestarem as 38 

posições dos respectivos Departamentos e haver unanimidade com relação ao 39 

documento, os  Professores Norma Sandra Ferreira, Maria Carolina B. 40 

Galzerani e Renê Trentin parabenizaram a Comissão pelo trabalho elaborado. O 41 

Professor Renê Trentin sugeriu ainda a revisão da linguagem do documento, do 42 

ponto de vista formal, enfatizando a importância para que os princípios não 43 

fossem confundidos com as medidas para sua aplicação. Feito isso, sugere ampla 44 

divulgação do texto e a elaboração dos mecanismos para o cumprimento das 45 

normas sugeridas. A estudante Eliana da Silva Felipe parabenizou a Comissão 46 

pelo trabalho complexo e disse que o documento é bastante provocador e 47 
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recupera algumas expectativas importantes com relação à educação pública, 1 

todavia os princípios e as medidas administrativas indicadas não afirmam o tipo de 2 

compromisso político e ético que a FE se propõe a assumir em relação à extensão 3 

universitária, confrontando os princípios e suas medidas reguladoras com a 4 

análise histórica sobre a relação entre Universidade e sociedade, que precedeu a 5 

explicitação desses elementos. O Professor Sérgio Leite disse que é 6 

fundamental a parceria com a rede pública e que isto precisa ficar explícito e que 7 

as discussões devem continuar. Após vários pedidos de esclarecimentos e 8 

sugestões com relação ao texto o Professor Jorge Megid parabenizou a CEFE e 9 

a Professora Regina pelo trabalho e esclareceu que  a Comissão elaborará uma 10 

proposta complementar para regular as demais atividades de extensão, sendo 11 

discutida nas várias instâncias internas, para daí compor o documento final 12 

“Políticas de Extensão da FE”. Sugeriu, então, a aprovação do documento e que 13 

as sugestões apresentadas, em especial quanto à revisão geral do texto, sejam 14 

encaminhadas à Comissão para incluí-las na versão final do documento. A 15 

sugestão do Professor Jorge Megid foi aprovada por unanimidade. C.7) Criação 16 

da Comissão de Estágios da FE – Minuta de Regimento Interno – Manifestação 17 

dos Departamentos. O assunto foi retirado de pauta a pedido dos Professores 18 

Pedro Cunha e Ângela Soligo, membros da Comissão responsável pela 19 

elaboração do documento, para ajustes em alguns artigos e parágrafos do 20 

documento. Neste momento, houve consenso com relação a inversão de pauta. 21 

C.11) Relatório de Prestação de Contas do Orçamento/2005. C.12) Proposta 22 

Orçamentária/2006. Após o Professor Jorge Megid verificar que os dois pontos 23 

não tinham sidos discutidos nas reuniões departamentais conforme era esperado, 24 

sugeriu prorrogar em um mês a análise pelos departamentos, e que ambos 25 

fossem retirados de pauta e retornassem à pauta da reunião de abril. Sugeriu, 26 

ainda, que apenas os itens 7.2 - Fundo de Apoio à Pesquisa/2006 ($62.260,00) e 27 

7.3 – Fundo de Apoio à Publicações em Periódicos Internacionais ($20.000,00) 28 

fossem apreciados nesta sessão, tendo em vista que são importantes e urgentes. 29 

Tendo sua sugestão acatada, o Professor Jorge Megid esclareceu que, em 30 

relação ao item 7.2, seria repetido o mesmo valor e os mesmos critérios 31 

aprovados no ano passado (duas diárias por docente por Grupo de Pesquisa) e 32 

que tais recursos seriam provenientes do Curso de Especialização em Gestão 33 

Educacional. Com respeito ao item 7.3, esclareceu que se trata de uma proposta 34 

da Direção e da Coordenação de Pós-Graduação, no sentido de se estimular a 35 

publicação de artigos em períódicos estrangeiros, preferencialmente considerados 36 

nível A-Internacional pela CAPES. O Fundo custeará as despesas com a tradução 37 

dos artigos, contando-se com a participação do Setor de Comunicação e Apoio 38 

Acadêmico da FE no contato com os tradutores e periódicos. Informou ainda que 39 

os respectivos recursos destinados foram analisados e aprovados pela Comissão 40 

de Orçamento. Após alguns pedidos de esclarecimentos, os itens 7.2 e 7.3 foram 41 

aprovados por unanimidade. C.9) Indicação de docentes para compor a Comissão 42 

de Especialistas para estudo dos critérios de mobilidade funcional docente (MS-5 43 

e MS-6). Foram sugeridos, pelos senhores conselheiros, os seguintes docentes, 44 

que serão consultados pela Direção/FE: Professores Doutores: Luiz Carlos de 45 

Freitas, Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Anita Liberalesso Neri, José Luís Sanfelice 46 

e Márcia de Paula Leite. Aprovado por unanimidade. C.10) Constituição da 47 
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Comissão de Informática e Tecnologias de Informação e Comunicação da FE. 1 

Aprovação da Minuta e indicação de membros. Foram sugeridos, pelos senhores 2 

conselheiros, os seguintes docentes, que serão consultados pela Direção/FE: 3 

Professores Doutores: Sérgio Ferreira do Amaral, Ivany Rodrigues Pino e Carlos 4 

Eduardo Albuquerque Miranda. A representação estudantil encaminhará seu 5 

representante oportunamente. O Professor Sérgio Leite sugeriu que o nome da 6 

Comissão seja revisto para que o mesmo foque mais a educação. A Professora 7 

Débora Mazza sugeriu também que sejam revistas as atribuições da Comissão. 8 

Com relação a Minuta, após algumas sugestões de ajustes, a mesma foi aprovada 9 

por unanimidade, com a indicação de que a Comissão reveja as atribuições e o 10 

nome na reunião de instalação dos trabalhos. C.8) Definição dos procedimentos 11 

para encaminhamento interno de solicitações ao FAEPEX – Linha Ensino. 12 

Apreciação do documento elaborado pela Diretoria Associada. A Professora 13 

Regina Maria de Souza esclareceu que a submissão de projetos de ensino 14 

financiados ao FAEPEX (Linha Ensino) teve nova regulamentação pela PRP no 15 

ano passado. A partir de julho último, cada Unidade interessada em responder ao 16 

edital (em duas ocasiões ao ano: maio e novembro) deve formular uma única 17 

proposta que tenha como objetivo principal a melhoria das condições de ensino. É 18 

possível que cada proposta seja organizada em sub-projetos, mas cada sub-19 

projeto deve vir acompanhado com o formulário de inscrição na linha de ensino. 20 

Para compor uma única proposta é preciso que a mesma articule e organize os 21 

sub-projetos de modo a conferir organicidade ao conjunto. Deve, 22 

necessariamente, ter um único proponente e conter justificativas sobre o impacto 23 

que sua aprovação trará aos cursos: número de alunos beneficiados, elenco das 24 

disciplinas e/ou cursos contemplados, número de docentes, etc. Esclareceu, ainda 25 

que, tendo em vista essa nova forma de recebimento das propostas pela PRR, a 26 

FE deve decidir como responder ao próximo edital. Há duas possibilidades:1- 0 27 

livre envio de propostas individualizadas que, então, deveriam ser avaliadas pela 28 

CEPE/FE. À Comissão caberia escolher aquelas que tivessem maior abrangência 29 

em termos de benefícios para a Unidade, e que, no conjunto, permitissem a 30 

composição de uma única proposta ou; 2- A definição pela CEPE/FE da ação ou 31 

área de investimento a ser contemplada em cada edital futuro, tendo em vista as 32 

prioridades estabelecidas no Planejamento Estratégico da FE (PLANES) para o 33 

decênio 2004-2014. A Comissão juntamente com os responsáveis pela ação ou 34 

área priorizada se incumbirão de elaborar a proposta em conformidade com o 35 

edital. O Professor Pedro Cunha acha que, com esta nova regulamentação, o 36 

direito do docente ficará eliminado porque a Unidade só poderá encaminhar um 37 

único projeto e já com uma pré-seleção feita. Apesar de achar a medida 38 

complicada, defendeu a primeira proposta apresentada pela Professora Regina de 39 

Souza. A Professora Norma Sandra de A. Ferreira disse também ser favorável à 40 

primeira proposta, pois, em sua opinião, irá contemplar mais a Faculdade. Após 41 

mais algumas manifestações e pedidos de esclarecimentos, inclusive com 42 

ponderações sobre a dificuldade de se articular as demandas diversas 43 

provenientes dos docentes e/ou grupos de pesquisa em um curto período de 44 

tempo, o Professor Jorge Megid sugeriu que, para responder à próxima 45 

chamada em maio, seja colocada em prática a proposta 2, com a definição pela 46 

CEPE/FE da área de investimento a partir inclusive de demandas internas já 47 
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apresentadas no edital anterior; e que, após essas duas experiências, a CEPE/FE 1 

fará uma avaliação das duas sistemáticas e encaminhará uma proposta à 2 

Congregação. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Será convocada, então, 3 

uma reunião extraordinária da CEPE/FE para a próxima semana. Nada mais 4 

havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata que assino e 5 

submeto à apreciação dos senhores conselheiros.                6 

               7 


