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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e oito dias do mês de 2 

setembro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala do bloco D, 1º. andar, a Congregação da 3 

Faculdade de Educação com a presença dos seguintes membros: Ana Lúcia Goulart de 4 

Faria, Ana Lúcia Guedes Pinto, Cármen Lúcia Rodrigues Arruda, Cristina Bruzzo, Jorge 5 

Megid Neto, Luis Enrique Aguilar, Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo Martins, Nora 6 

Rut Krawczyk, Norma Sandra de Almeida Ferreira, Regina Maria de Souza, Renê José 7 

Trentin Silveira, Sivaldo Luís Martinelli, Sonia Giubilei e Valério José Arantes. Ausência 8 

justificada: Vicente Rodriguez. De início, o Professor Jorge Megid passou a palavra à 9 

Professora Ana Lúcia G. de Faria que solicitou a suspensão da referida sessão, tendo 10 

em vista a paralisação no dia de hoje como forma de protesto em relação à situação de 11 

indefinição da LDO e mais especificamente quanto ao repasse da arrecadação do ICMS 12 

destinada às Universidades Estaduais Paulistas que provavelmente será votada hoje na 13 

Assembléia Legislativa. Sugeriu ainda, caso existam pontos importantes, que os mesmos 14 

sejam analisados por aproximadamente 30 minutos. Os Professores Ana Lúcia G. Pinto 15 

e Valério Arantes disseram ser favoráveis também a suspensão da reunião. A 16 

Professora Maria do Carmo Martins disse que, apesar do assunto não constar da 17 

pauta, seria muito importante discutir hoje a “escolha das disciplinas” bem como a 18 

“indicação de colaboração” por parte dos Departamentos. A Professora Norma Sandra 19 

reforçou a solicitação da Professora Maria do Carmo, acrescentando a importância do 20 

assunto neste momento de transição que a FE está passando e, principalmente, tendo em 21 

vista a implantação dos dois novos Departamentos. A Professora Ana Lúcia G. Pinto 22 

disse que respeita todas as posições e não quer reprimir ninguém mas é contra qualquer 23 

tipo de conversa hoje e, em sua opinião, a reunião não deve acontecer. A servidora 24 

Cármen Lúcia R. Arruda disse concordar com a Professora Ana Lúcia G. Pinto mesmo 25 

entendendo a existência de assuntos importantes na pauta de hoje mas, é contra a 26 

inclusão de outros pontos. Com relação a solicitação das Professoras Maria do Carmo e 27 

Norma Sandra para discussão da “escolha das disciplinas”, propôs que a mesma seja 28 

feita após o cancelamento desta sessão.  A Professora Cristina Bruzzo sugeriu verificar 29 

a possibilidade de outra data para a realização de uma reunião extraordinária da 30 

Congregação, inclusive para a apreciação das atribuições das disciplinas. O Professor 31 

Luis Enrique Aguilar disse da necessidade da realização de uma reunião extraordinária 32 

até a próxima sexta-feira, dia 30/09, para a aprovação dos Editais do Processo 33 

Seletivo/2006. O Professor Jorge Megid disse parecer claro a suspensão desta sessão 34 

e salientou que o cancelamento de reuniões vem provocando prejuízos para a Unidade, 35 

pois na quarta-feira, dia 14/09, também em virtude da paralisação, as reuniões 36 

departamentais não aconteceram e foram  transferidas para o dia 21/09. Desta forma, a 37 

Direção/FE precisou cancelar a reunião da CEPE/FE, já agendada para o dia 21/09. O 38 

Professor Jorge Megid solicitou, então, aos senhores Chefes de Departamento que 39 

quando mudarem seus calendários que verifiquem as reuniões já agendadas para que 40 

não haja conflitos e nem prejuízos. Informou também que ontem no CONSU foi aprovada 41 

uma moção a ser encaminhada ao senhor Governador do Estado como forma de protesto 42 

em relação à situação de indefinição da LDO e mais especificamente quanto ao repasse 43 

da arrecadação do ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas que 44 

provavelmente será votada hoje na Assembléia Legislativa. Com relação, as atribuições 45 

de disciplinas solicitou um pouco mais de calma, pois este problema era previsível e 46 

necessita de consenso. Acredita ainda que até 2007 com a ajuda da CEPE e 47 

Congregação/FE todos os problemas estarão sanados. Finalizando, sugeriu a suspensão 48 

desta sessão e, a seguir, o agendamento de uma reunião extraordinária da Congregação 49 

para tratar dos assuntos da pauta de hoje bem como uma reunião da CEPE/FE ainda até 50 

o final desta semana. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Após o Professor Jorge 51 
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Megid dar por encerrada a referida sessão, os senhores conselheiros decidiram, por 1 

unanimidade, agendar a reunião da CEPE/FE para amanhã, quinta-feira, às 13 horas e a 2 

Congregação/FE para sexta-feira, às 12 horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. 3 

Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos  senhores 4 

membros. Campinas, 28 de setembro de 2005. 5 


