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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e cinco, 2 

reuniu-se na sala do bloco D, 1º. Andar, a Congregação da Faculdade de Educação, com a 3 

presença dos seguintes membros: Ana Lúcia Goulart de Faria, Ana Lúcia Guedes Pinto, Ana Maria 4 

Orlandina Tancredi Carvalho, Emile Miachon, Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves, 5 

Guilherme do Val Toledo Prado, Jorge Megid Neto, José Roberto Rus Perez, Márcia Cristina C. 6 

dos Santos, Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo Martins, Maria Inês F. Petrucci dos Santos 7 

Rosa, Nora Rut Krawczyk, Pedro da Cunha Pinto Neto, Regina Maria de Souza, Renê José Trentin 8 

Silveira, Sérgio Antonio da Silva Leite, Sivaldo Luís Martinelli, Valério José Arantes e Vicente 9 

Rodriguez. Ausências justificadas: Anita Liberalesso Neri (suplente do Prof. Luis Enrique Aguilar), 10 

Cármen Lúcia Rodrigues Arruda e Luis Enrique Aguilar. De início, o Professor Jorge Megid 11 

submeteu à apreciação as seguintes atas: Ata da Quinqüagésima Terceira Reunião Extraordinária, 12 

a qual foi aprovada por unanimidade, com as seguintes ressalvas, feitas pelo Professor Renê 13 

Trentin: página 01, linhas 33/34, o parágrafo ficou assim redigido: Em sua opinião deveriam 14 

acontecer discussões mais amplas para se ter uma visão de conjunto dos cursos propostos; 15 

página 02, linhas 01/02: trocar a frase: “encaminhamento este que não aceita” por 16 

“encaminhamento do qual discorda”;  página 02, linhas 12/14, o parágrafo ficou assim redigido: que 17 

a falta de visão de conjunto não é só dele, mas dos vários docentes.....”que este não se deve 18 

apenas ao problema da representação dos Departamentos na Comissão e sim ao fato de por muito 19 

tempo as discussões como esta terem ficado restritas a grupos específicos sem a participação do 20 

conjunto da FE. Mesmo assim esclareceu” que não  tem nada contra os Projetos de Reformulação 21 

Curricular dos cursos em questão, “apenas discorda da forma de encaminhamento”. Ata da 22 

Centésima Nonagésima Terceira Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade, com a 23 

seguinte ressalva: página 03, linha 24: trocar o nome da Professora Ana Lúcia Goulart de Faria, 24 

pela “Professora Ana Lúcia Guedes Pinto”. A seguir, o Professor Jorge Megid sugeriu que 25 

houvesse inversão de pauta, deixando o “Expediente” para o final, para que a discussão da 26 

“Ordem do Dia” fosse priorizada. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Ofício Circular 27 

Prefeitura nº.01/2005 – referente a realização de eventos ou festas no Campus. O Professor 28 

Jorge Megid solicitou atenção dos Senhores Chefes de Departamento, bem como ao CAP e a 29 

APG para que o ofício seja amplamente divulgado e observado com maior atenção e cuidado, pois 30 

neste ano já foram realizadas duas festas pelo CAP sem autorização da Direção/FE. A.2) 31 

Documento do FORUMDIR e Documento conjunto da ANFOPE-CEDES-FORUMDIR sobre as 32 

Diretrizes Curriculares de Pedagogia encaminhados ao CNE. O Professor Jorge Megid lembrou 33 

que o documento do FORUMDIR já foi veiculado na rede docente pela Direção/FE  e o da 34 

ANFOPE pelas Professoras Ivany Pino e Helena Freitas. Aproveitou também a oportunidade para 35 

prestar alguns esclarecimentos acerca da reunião do FORUMDIR que ocorreu em Brasília, da qual 36 

participou, e onde ocorreram intensas negociações entre as entidades, chegando-se a um 37 

documento consensual entregue ao CNE. Apesar de ainda não existir consenso e várias 38 

diferenciações o momento é muito importante. B) Para Homologação: B.1) Resultado da consulta 39 

para escolha do Coordenador de Extensão/FE: Candidato: Prof. Dr. Vicente Rodriguez. Docentes: 40 

SIM: 55 votos (75,35%); NÃO: 12 votos (16.44%); Brancos: 05 votos (6,85%); Nulo: 01 voto 41 

(1,36%); Total: 73 votos (100%). Funcionários: SIM: 36 votos (69,23%); NÃO: 14 votos (26,92%); 42 

Brancos: 02 votos (3,85%); Total: 52 votos (100%). Alunos: SIM: 55 votos (93,22%); NÃO: 04 votos 43 

(6,78%); Total: 59 votos (100%). B.2) Resultado  da consulta para escolha do Coordenador dos 44 

Cursos de Licenciaturas/FE: Candidatos: Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto (Coordenador) e 45 

Profª. Dra. Cristina Bruzzo (Coordenadora Associada). Docentes: SIM: 67 votos (91,70%); NÃO: 04 46 

votos (5,48%), Brancos: 02 votos (2,73%), Total: 73 votos (100%). Alunos: SIM: 04 votos (100%); 47 

NÃO: 0 (0%); Total: 04 votos (100%). O Professor Renê Trentin cumprimentou os docentes 48 

eleitos que se propuseram a assumir tais funções e registrou sua surpresa com  a baixa 49 

participação dos alunos no processo. Em sua opinião este fato deve ser seriamente analisado por 50 

toda a comunidade. O Professor Pedro Cunha agradeceu o apoio recebido de todos os colegas e 51 

parabenizou a Comissão Eleitoral que trabalhou com muita disposição. Com relação a questão da 52 

falta de interesse por parte dos alunos disse que, apesar do período ser de provas,  a questão 53 

deve ser pensada e trabalhada. O Professor Sérgio Leite lembrou da perspectiva, já aprovada 54 

nesta Congregação, de agrupar as datas dos mandatos de todos os Coordenadores de Cursos/FE. 55 

O Professor Jorge Megid informou que, segundo as normas  do DGRH, os eleitos serão 56 
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nomeados por dois anos, mas estes mandatos poderão ser interrompidos para que as datas de 1 

eleição de todos os cargos na FE venham a coincidir, conforme proposta da Congregação e 2 
acordo prévio com os candidatos. A Professora Ana Lúcia G. Pinto destacou o trabalho da 3 

Comissão Eleitoral que, desta vez, não esqueceu de reservar um lugar privado para a votação. O 4 

Professor Vicente Rodriguez agradeceu os votos recebidos e reafirmou seu compromisso junto à 5 

Coordenação de Extensão/FE. Finalizando, o Professor Jorge Megid parabenizou os Professores 6 

Pedro Cunha, Cristina Bruzzo e Vicente Rodriguez e agradeceu à Professora Maria Inês F. 7 

Petrucci por todo trabalho frente à Coordenação de Licenciaturas/FE, bem como pela sua 8 

disponibilidade, apesar dos problemas pessoais dos últimos meses, em prorrogar seu mandato por 9 

aproximadamente três meses para a conclusão de todo processo Após as manifestações acima os 10 

itens B.1 e B.2 foram homologados por unanimidade. B.2) Concurso Público de Provas e Títulos 11 

para Provimento de 01 Cargo de Professor Titular, MS-6, em RTP, na Área de História da 12 

Educação, na Disciplina EP412- História da Educação III – DEFHE. Candidato: Prof. Dr. José Luís 13 

Sanfelice. Parecer final da Comissão Julgadora. Após a leitura do Parecer elaborado pela 14 
Comissão que atribuiu a média final 10,0 ao Professor José Luís Sanfelice, o Professor Renê 15 

Trentin registrou o orgulho e a grande satisfação de tê-lo no quadro do DEFHE. Registrou ainda 16 

sua brilhante atuação no concurso, principalmente na aula ministrada que, por sugestão da Banca, 17 

poderá ser publicada. Sugeriu também que a Congregação faça uma referência formal ao 18 

Professor José Luís salientando o mérito de sua participação no Concurso. A sugestão foi acatada 19 

por unanimidade. O Professor Jorge Megid em nome da Direção/FE parabenizou o Professor 20 

José Luís Sanfelice. O referido item foi homologado por unanimidade. C) Para Deliberação: os 21 

itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em votação foram aprovados por 22 

unanimidade: C.2) Solicitação de admissão do Prof. Dr. José Luís Sanfelice na PP/QDUEC, tendo 23 

em vista aprovação em concurso público para o cargo de Professor Titular MS-6, em RDIDP, junto 24 

à Área de História da Educação – DEFHE. C.4) Solicitação de Licença Especial (semestre 25 

sabático) para a Profª. Drª. Neusa Maria Mendes de Gusmão, a partir de 29/06/2005 a 25/02/2006. 26 

Aprovada na reunião do DECISAE, em 22/06/2005. C.5) Solicitação de integração como Professor 27 

Colaborador Voluntário – Pareceres da CPG/FE e Departamentos responsáveis: Professores 28 

Doutores Lili Katsuco Kawamura (DEFHE) e Mariley Simões F. Gouveia (DEME). C.6) Relatórios 29 

de Atividades – Pareceres dos departamentos e Coordenações: Professores Doutores Zacarias 30 

Pereira Borges (DASE) e Charles Richard Lyndaker (DASE). C.8) Curso de Especialização 31 

Modalidade Extensão – Psicopedagogia Construtivista – EDU-0400 – Turma 07. Parecer favorável 32 

da CCCPG/FE. Responsável: Profª. Drª. Gislene de Campos Oliveira. Período: 07/03/2006 a 33 

30/11/2007. Horário: 08:00 às 12:00 horas, às terças e quintas-feiras. Número máximo de alunos: 34 

45. C.9) Curso de Especialização – Modalidade Extensão – Sexualidade Humana – EDU-0023. 35 

Parecer favorável da CCCPS/FE. Responsável: Profª. Drª. Ana Maria F. de Camargo. Período: 36 

12/08/2005 a 12/08/2006. Horário: 19:00 às 22:00 horas, às sextas-feiras e das 09:00 às 12:00 37 
horas, aos sábados. Número máximo de alunos: 40. C.10) Curso de Extensão – Ciência na Escola. 38 

Parecer favorável da CCCPS/FE. Responsável: Profª. Drª. Afira Vianna Ripper. Período: 39 

04/08/2005 a 01/12/2005. Horário: 08:00 às 11:00 horas, às quintas-feiras. Número máximo de 40 

alunos: 30.  A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: Sugestão de calendário para 41 

as reuniões do 2º. Semestre/2005: Agosto: Coordenações: 03, Departamentos: 10, Áreas: 17, 42 

Congregação: 24 e, Coordenações: 31. Setembro: Departamentos: 14, Áreas: 21 e, Congregação: 43 

28. Outubro: Coordenações: 05, Departamentos: 19, Áreas: 26. Novembro: Congregação: 09, 44 

Coordenações: 16, Departamentos: 23, Áreas: 30. Dezembro: 14. Festa de Confraternização: 45 

16/12/2005. O calendário proposto foi aprovado por unanimidade, com previsão de revisão pela 46 

Congregação em agosto, caso a Redepartamentalização/FE seja aprovada na próxima reunião do 47 

CONSU. C.3) Seleção Pública de Provas e Títulos para preenchimento de uma vaga de Professor 48 

Categoria PE, Nível MS-3, Regime RTP, na Área de Psicologia do Desenvolvimento, na Disciplina 49 

EP223 – Psicologia Genética – DEPE. A) Parecer favorável do Departamento sobre as inscrições; 50 

B) Comissão Julgadora: Titulares: Prof. Dr. José Aloyseo Bzuneck – UEL/Londrina, Prof. Dr. Adrián 51 

Oscar Dongo Montoya – UNESP/Marília, Profª. Drª. Anita Liberalesso Neri – FE/UNICAMP, Profª. 52 

Drª. Luci Banks Leite – FE/UNICAMP e, Selma de Cássia Martinelli – FE/UNICAMP. Suplentes: 53 

Prof. Dr. Paulo Rennes Marçal Ribeiro – UNESP/Araraquara , Profª. Drª. Angela Fátima Soligo – 54 

FE/UNICAMP. Após a leitura do parecer do DEPE sobre as inscrições, o referido item foi aprovado 55 

por unanimidade. C.7) Curso de Especialização Modalidade Extensão – Psicopedagogia 56 
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Construtivista – EDU-0400 – Turma 06. Parecer favorável da CCCPS/FE. Responsável: Profª. Drª. 1 

Gislene de Campos Oliveira. Período: 06/03/2006 a 29/11/2007. Horário: 19:00 às 23:00 horas, às 2 

segundas e quartas-feiras. Número máximo de alunos: 45. O discente Francisco Williams 3 

Gonçalves lembrou a grande demanda que existe no Laboratório de Informática e disse que está 4 

preocupado com a entrada desta nova turma. Questionou ainda a possibilidade de uso da sala 5 

ED08 como laboratório de informática nos períodos em que não houver aulas na sala. A 6 

Professora Maria do Carmo Martins aproveitou também para solicitar à Direção/FE que verifique tal 7 

possibilidade, pois esta reivindicação já foi feita pelos estudantes à Coordenação de Pedagogia. 8 

Após a Sra. Márcia Cristina dos Santos, Secretária dos Cursos de Extensão, esclarecer que se 9 

trata de uma nova turma, mas que vem em lugar de outra que está saindo, o Professor Jorge 10 

Megid esclareceu que o Laboratório de Informática tem feito esforços para atender a demanda, 11 

mas que o Setor precisa de mais funcionários para o período noturno. Informou que o referido 12 

Curso de Especialização não utiliza a Sala de Ensino de Informática regularmente, e mesmo para 13 

uso eventual, isto só é autorizado se não houver reserva prévia para aulas de graduação e de pós-14 

graduação. Lembrou que a decisão da Sala ED 08 ser utilizada somente para aulas foi da 15 

Congregação em 2003, por proposta da representação docente da época; assim, caso a Comissão 16 

de Pedagogia e a APG solicitem formalmente, a Congregação poderá rever o uso da sala e a 17 

forma de suprir a necessidade de funcionário para o local. C.11) Proposta  de alterações para o 18 

Catálogo de Graduação de 2006, aprovada pela Comissão de Pedagogia nas reuniões dos dias 19 

04/05 e 08/06/2006. A Professora Maria do Carmo Martins prestou alguns esclarecimentos com 20 

relação à proposta e solicitou que a disciplina EP447 fosse retirada do bloco de discussão para 21 

reavaliação por parte da Comissão de Pedagogia. Após uma discussão acerca do assunto, a 22 

proposta contendo o conjunto de mudanças foi aprovada por unanimidade, com a alteração do 23 

nome e da ementa da disciplina EP447, conforme acordo entre a Coordenação de Pedagogia e o 24 

DECISAE. C.12) Participação da FE no Projeto Alfa-Tuning América Latina. De início, o Professor 25 

Jorge Megid lembrou que foi aprovado na reunião da Congregação do mês passado a 26 

participação do Professor Newton Bryan no Projeto, como representante da FE e da Unicamp,  em 27 

substituição ao Professor Vicente Rodriguez. A seguir, acusou o recebimento do e-mail do 28 

Professor Bryan e uma conversa que a Direção teve com o Prof. Bryan, indicando alguns pontos 29 

para análise e discussão da Congregação para decidir sobre a participação ou não da FE no 30 

referido Projeto considerando que: 1- a FE não participou da elaboração dos questionários da 31 

pesquisa a ser realizada com docentes e estudantes do Curso de Pedagogia e não discutiu o 32 

conteúdo das questões e o acesso aos resultados; 2- que o Projeto Alfa-Tuning América Latina é 33 

um desdobramento dos esforços dos países da União Européia para compatibilizar cursos e 34 

diplomas de ensino superior no bojo da União, e isto exige uma tomada de posição da FE sobre 35 

esse processo de compatibilização/homogeinização que, na atual etapa do projeto, visa a atingir os 36 

países da América latina e; 3- que a forma de organização que emana dos textos não parece ser a 37 

de Rede colaborativa, com relações horizontais e igualitárias entre os membros, mas uma 38 

organização piramidal com relações assimétricas entre os participantes. Tendo em vista estes 39 

aspectos o Professor Newton Bryan sugeriu que seja formada uma Comissão da FE com 40 

representantes das Áreas/Departamentos para uma participação conjunta no projeto. Após uma 41 

discussão acerca do tema, decidiu-se que os Departamentos, as Áreas 4 e 7, o CAP e a APG 42 
indicarão seus representantes até o dia 08/07. O Professor Jorge Megid sugeriu que tais consultas 43 

sejam feitas por via eletrônica, já que não haverá reuniões no mês de julho. O encaminhamento 44 

proposto foi aprovado por unanimidade. C.13) Posicionamento da FE sobre a Proposta de Emenda 45 

à Constituição de 2003 da Sra. Selma Schons e outros. O Professor Jorge Megid esclareceu que 46 

o texto foi distribuído na reunião do CONSU do mês de maio e a Direção/FE achou conveniente 47 

solicitar à Congregação/FE uma manifestação formal a respeito da proposta. O Professor Renê 48 

Trentin acha que politicamente é interessante uma manifestação da FE e que o DEFHE não tem 49 

nada contra a proposta, desde que seja retirado o parágrafo 8º. A Pós Graduanda Ana Maria 50 

Tancredi Carvalho sugeriu também uma revisão com relação à proposta do FUNDEB para que 51 

seja substituído no parágrafo 7º o termo “desenvolvimento do ensino superior público” por 52 

“desenvolvimento da educação superior”. Após uma discussão acerca do assunto deliberou-se por 53 

sugerir as seguintes mudanças: 1- substituição no parágrafo 6º do termo “Fundo Nacional de 54 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior” por Fundo Nacional de Manutenção e 55 

Desenvolvimento da Educação Superior”; 2- substituição no parágrafo 7º do termo 56 
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“desenvolvimento do ensino superior público” por “desenvolvimento da educação superior pública” 1 

e; 3- supressão integral do parágrafo 8º. A referida proposta, na forma de Moção, encontra-se 2 
anexada ao original desta ata. I) EXPEDIENTE: Antes de passar a palavra aos senhores 3 

conselheiros, o Professor Jorge Megid lembrou que às 12:00 horas a Congregação/FE receberá 4 

a presença da Profª. Drª. Maria Aparecida Affonso, Presidente da ADUNICAMP, que apresentará 5 

algumas reflexões sobre a Reforma Universitária (2ª. versão) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 6 

a) A Professora Ana Lúcia G. de Faria informou que, como representante dos docentes nível MS-7 

3, foi procurada pela Professora Ediógenes Aragão Santos que solicitou que a Congregação/FE 8 

fosse comunicada da situação constrangedora pela qual está passando. A referida docente perdeu 9 

uma licença sabática, tendo em vista o atraso do seu Relatório de Atividades. O fato ocorreu, 10 

segundo a docente, porque a Universidade se encontrava em greve. O processo da Professora 11 

Ediógenes Santos está no momento sendo revisto pela Procuradoria Geral da Universidade. b) O 12 

Professor Renê Trentin: 1- esclareceu que, com relação a informação da Professora Ana Lúcia, a 13 

argumentação da Professora Ediógenes Santos foi realmente a greve, mas ela precisou se dedicar 14 

a outros compromissos, inclusive com uma viagem à Europa. Desta forma priorizou algumas 15 

atividades e, assim, deixou de entregar o Relatório de Atividades no prazo certo, prazo este que 16 

venceu bem antes do início da greve. Salientou ainda que o DEFHE reviu o processo e diante do 17 

parecer elaborado pela PG fez uma argumentação no sentido acadêmico e, a seguir, devolveu o 18 

mesmo novamente à Procuradoria Geral 2- informou que ao participar da última reunião da 19 

Comissão de Licenciaturas/FE, quando foram discutidos os Programas de Reformulação de vários 20 

Cursos, percebeu que a Professora Lídia Maria Rodrigo não tem sido convocada para participar 21 

das mesmas e constatou que o fato se deu em virtude da Professora Lídia não constar da lista de 22 

e-mails da Coordenação. Solicitou, então, que o fato não mais ocorra. c) O Prof. Pedro Cunha 23 

esclareceu que, apesar do nome da Professora Lídia Rodrigo constar da lista de e-mails, percebeu 24 

também que a mesma não estava sendo convocada para as reuniões da Comissão mas, que o 25 

problema já foi corrigido, tendo a mesma já participado da última reunião. Solicitou ainda que, caso 26 

os Senhores Chefes de Departamento percebam que este fato esteja ocorrendo, que a 27 

Coordenação seja avisada imediatamente. d) O estudante Francisco Williams Gonçalves 28 

informou que tendo em vista uma preocupação antiga da APG/FE, com relação a sua 29 

reorganização, a entidade realizou uma eleição e a chapa vencedora deverá tomar posse em 30 

breve. A principal função dos membros eleitos será a criação de estratégias para a reaproximação 31 
dos alunos junto à FE. e) A Professora Ana Lúcia G. Pinto demonstrou sua preocupação com 32 

relação ao pouco envolvimento dos docentes com a Faculdade de Educação, principalmente 33 

porque são sempre os docentes considerados “mais novos” que assumem a maioria dos cargos e 34 

atribuições. Em sua opinião o problema é sério e complicado e merece uma análise. O Professor 35 

Renê Trentin disse concordar com a Professora Ana Lúcia G. Pinto e acha que o problema não é 36 

somente uma questão de comprometimento mas também uma questão de cumprimento do RDIDP, 37 
de falta de ética e responsabilidade. A Professora Maria do Carmo Martins salientou que as 38 

Coordenações sempre encontram dificuldades para trabalhar com cargos de representação e esta 39 

discussão deve ser levada para o interior dos Departamentos, pois implica nos afastamentos, 40 

licenças etc. Tal problema também se expressa fortemente na discussão sobre as disciplinas. 41 

Deve-se pensar não só no comprometimento político mas em toda a organização da FE. O 42 
Professor Jorge Megid aproveitou para lembrar que no mês de agosto a  Direção/FE pretende 43 

convocar uma reunião com os Senhores Chefes de Departamento e Coordenadores de Curso para 44 

discutir uma previsão das necessidades de disciplinas e turmas para os anos de 2006 e 2007, e 45 

também que a Direção está preparando um quadro geral com o nome de todos os docentes em 46 

cargos e comissões internas e externas à FE, documento que poderá subsidiar os estudos. Neste 47 

momento, a Professora Maria Aparecida Affonso, Presidente da ADUNICAMP, foi recebida pelo 48 

Professor Jorge Megid, que lhe passou a palavra. Após cumprimentar os senhores conselheiros, a 49 

Professora Maria Aparecida apresentou algumas reflexões sobre a Reforma Universitária, 50 

destacando os seguintes aspectos: a) a questão da autonomia universitária, b) a questão do 51 

orçamento, c) o Projeto FUNDEB, d) a gratuídade do ensino e, e) a educação à distância (por 52 

exemplo, a criação de 5 mil vagas em Pedagogia). Outra questão frisada pela Professora Maria 53 

Aparecida foi sobre a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias: a) a isenção do ICMS, b) as 54 

aposentadorias, c) o IPESP. Finalizando, a Professora Maria Aparecida lembrou a possibilidade de 55 

elaboração de moções pelas Unidades e informou que a ADUNICAMP tem promovido caravanas 56 
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para a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, visando pressionar os deputados 1 

a incorporarem na LDO as reivindicações do Fórum das Seis. Após alguns pedidos de 2 

esclarecimentos à Professora Maria Aparecida, a Congregação/FE deliberou por unanimidade a 3 

elaboração da seguinte moção a ser encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento da 4 

ALESP, bem como aos Senhores Deputados indicados pela ADUNICAMP. A Moção aprovada 5 

segue na íntegra: “A Congregação/FE deliberou por unanimidade manifestar seu apoio às ações 6 

das Universidades Públicas Paulistas e suas entidades sindicais representadas pelo Fórum das 7 

Seis quanto ao aumento da quota-parte do ICMS destinado às três Universidades e destinação de 8 

percentual específico ao Centro Paula Souza, além do equacionamento do fundo de aposentadoria 9 

paras as Universidades, de modo a não precarizar ou inviabilizar as atividades de ensino, pesquisa 10 

e extensão dessas instituições, tão bem reconhecidas e valorizadas pela sociedade brasileira.” 11 

Antes de se retirar, a Professora Maria Aparecida Afonso agradeceu a oportunidade e colocou-se 12 

à disposição de todos. Nada mais havendo, a tratar, o Senhor Diretor encerrou a sessão e eu, 13 

Sueli Ap. Bonatto, redigi a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores 14 

conselheiros. Campinas, 29 de junho de 2005.    15 


