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ATA DA CENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

agosto de dois mil e quatro, 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, Angela Fátima Soligo, Cármen Lúcia Rodrigues Arruda, 5 

Estevon Nagumo, Cássio Ricardo Fares Riedo, Guilherme do Val Toledo Prado, Jorge 6 

Megid Neto, José Claudinei Lombardi, Luis Enrique Aguilar, Maria Alice Giannoni, Maria 7 

Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Nora Rut Krawczyk, Regina Maria de Souza, 8 

Sérgio Stoco, Sivaldo Luís Martinelli, Sonia Giubilei, Valério José Arantes e Vicente 9 

Rodriguez. De início, o Professor Jorge Megid Neto agradeceu a presença de todos e 10 

informou a presença do Professor José Claudinei Lombardi, que representará o DEFHE 11 

enquanto o Professor Renê José Trentin Silveira, Chefe do Departamento, encontrar-se 12 

afastado em decorrência de sua candidatura às eleições de 03/10/2004. Esclareceu que 13 

foi consultada a Secretaria Geral e a participação do Prof. José Claudinei Lombardi será 14 

como membro complementário, com direito a voto, conforme aprovado na última reunião 15 

da Congregação. A seguir submeteu à apreciação as seguintes atas: Ata da Centésima 16 

Octuagésima Segunda Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade, com as 17 

seguintes ressalvas: página 01, linha 04: excluir o nome da Professora Ana Lúcia Goulart 18 

de Faria da lista de presença; página 01, linha 16: onde constou “instâcias”, constar: 19 

“instâncias”; página 06, linhas 13 e 14: o parágrafo ficou assim redigido: “... para que 20 

sejam diferenciados os números de disciplinas e APPs em alguns pareceres”; Ata da 21 

Centésima Octuagésima Quarta Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade, 22 

sem correções e; Ata da Quinqüagésima Segunda Reunião Extraordinária que será 23 

apreciada na próxima reunião, tendo em vista uma sugestão de correção a ser 24 

apresentada pelo estudante Cássio Ricardo Fares Riedo, que não se encontrava 25 

presente, neste momento, na reunião. I) EXPEDIENTE: a) O Professor Valério José 26 

Arantes demonstrou sua preocupação com relação a carga didática dos Departamentos, 27 

principalmente com a do DEPE e a sua própria que está insuportável neste segundo 28 

semestre, tendo em vista que além do acúmulo da chefia está com turmas de até 55 29 

alunos. Informou que vários docentes do DEPE estão afastados para não perderem seus 30 

direitos com licenças-prêmio, direito este já perdido por ele em outra ocasião. Lembrou 31 

que apesar dos esforços que a Direção/FE vem fazendo junto à Reitoria o problema vem 32 

se agravando a cada semestre. Em sua opinião a Congregação/FE precisa se posicionar 33 

urgentemente frente à Reitoria para a resolução do problema. b) A Professora Angela 34 

Soligo informou que tendo em vista a expansão dos Cursos -Pedagogia, Licenciaturas, 35 

PEFOPEX e PROESF - as salas de aula dos prédios da FE não suportam toda a 36 

demanda e, por isso, algumas disciplinas estão sendo transferidas para as salas do PB. 37 

Desta forma solicitou a colaboração, a compreensão e o respeito de todos, pois alguns 38 

docentes estão exigindo das funcionárias das Coordenações que sejam alocados na FE 39 

apesar dos critérios estabelecidos. A Professora Ana Lúcia G. de Faria sugeriu que se 40 

faça um rodízio entre as salas da FE e de outros lugares, pois a DAC já vem tomando tal 41 

medida sempre que possível. A Professora Angela Soligo  esclareceu que o problema não 42 

é da DAC e sim a falta de espaço físico na FE. Esclareceu também que as Coordenações 43 

já estão providenciando a elaboração de uma planilha para facilitar o trabalho das 44 

funcionárias. c) O Professor Guilherme do Val Toledo Prado: 1- parabenizou a Professora 45 

Helena Costa Lopes de Freitas, bem como o grupo de amigos que a homenageou no 46 

último dia 23/08, e sugeriu que haja uma iniciativa da Direção/FE para homenagear todos 47 

aqueles que se aposentarem na Unidade, manifestando desta forma não só o carinho 48 

mas também o respeito à produção intelectual e a sua  participação na vida da FE; 2- 49 

disse que concorda com a colocação do Professor Valério Arantes referente a 50 

intensificação dos trabalhos nos Departamentos e afirmou que existem limites e que estes 51 
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já estão sendo ultrapassados. d) A Professora Nora Rut reforçou o convite a todos para o 1 

evento realizado pelo GPPE/FE (Grupo de Políticas Públicas e Educação), que ocorrerá 2 

no dia 31/08, às 14 horas, no Salão Nobre/FE: Educação: Diálogos Latino-Americanos - 3 

Conferência “O Tratado de Livre Comércio e suas implicações para a política universitária 4 

no México”, tendo como convidado o Prof. Dr. Carlos Salas Paez da Universidad 5 

Autónoma Metropolitana do México e debatedor o Prof. Dr. Sebastião Carlos de Velasco e 6 

Cruz do Departamento de Ciências Políticas do IFCH/UNICAMP. e) A Professora Ana 7 

Lúcia G. de Faria: 1- disse concordar com a sugestão do Professor Guilherme do Val T. 8 

Prado para que a FE inaugure uma prática para homenagear todos os docentes e 9 

funcionários aposentados da Unidade e sugeriu que a Professora Carmem Lúcia Soares, 10 

recentemente transferida para a FEF, também seja homenageada já que a referida 11 

docente fez parte do DEME/FE por muitos anos; 2- lembrou que existe um grupo 12 

pertencente à Congregação/FE disposto a discutir a Reforma Universitária e que, no dia 13 

de ontem, a ADUNICAMP promoveu uma primeira discussão sobre o tema. Desta forma, 14 

sugeriu que a FE também constitua uma Comissão, que poderá ser composta pela 15 

Professora Ediógenes Aragão Santos, por um membro da ADUNICAMP, pelo CAP, APG, 16 

Coordenadores dos Cursos de Pedagogia, Licenciaturas e Pós-Graduação, docentes e 17 

Direção/FE, para conduzir, sugerir e organizar os debates internos. Lembrou ainda que já 18 

existem diversos documentos relativos ao assunto veiculados na FE e que os mesmos 19 

poderiam ser disponibilizados, via Setor de Informática, no site da FE. Finalizando, 20 

sugeriu que o CEDES, que está lançando uma revista sobre o tema, seja convidado para 21 

participar das reuniões, bem como a Revista Pro-Posições que também lançará no seu 22 

próximo número um dossiê sobre Educação Superior. Aproveitando, a Professora Nora 23 

Rut sugeriu que as discussões propostas pela Professora Ana Lúcia aconteçam das 12 às 24 

14 e das 17 às 19 horas para que haja o maior número de participantes. f) O Professor 25 

José Claudinei Lombardi também manifestou sua preocupação, na mesma direção do 26 

Professor Valério Arantes, com relação ao processo de desmonte que está ocorrendo em 27 

toda Universidade. O DEFHE, tal como vem ocorrendo nos outros Departamentos/FE, 28 

percebe que suas atividades estão cada vez mais prejudicadas dadas as condições de 29 

trabalho de seus professores. Lembrou que este problema vem sendo relatado em 30 

diversos momentos e também há muito tempo pelo Departamento. A situação agora está 31 

insuportável e a curto prazo tanto a pesquisa como a Pós-Graduação ficarão ainda mais 32 

prejudicados. Salientou que com o excesso de trabalho no DEFHE está existindo cada 33 

vez mais a necessidade de contar com a solidariedade dos docentes aposentados para 34 

auxiliar na carga didática. Disse saber que é uma questão da política da Universidade, 35 

não sendo da alçada nem dos Departamentos e nem da Direção/FE, mas que a FE 36 

precisa urgentemente criar condições para debater o assunto amplamente. g) A 37 

Professora Sonia Giubilei informou que na próxima segunda-feira a Comissão constituída 38 

pela Congregação/FE para tratar das necessidades e limitações do corpo docente/FE 39 

retomará seus trabalhos e que todos os casos serão analisados. h) O Professor Luis 40 

Enrique Aguilar informou que participou da Reunião dos Coordenadores dos Cursos de 41 

Pós-Graduação no Rio de Janeiro e que lá estava presente a Professora Maria Célia 42 

Marcondes, que manteve segredo absoluto com relação aos resultados da Avaliação 43 

CAPES. Disse que a impressão é que não existe uma percepção favorável da CAPES 44 

referente à Educação e que as manifestações foram vagas mas, em geral, pouco 45 

sensíveis à área. Salientou que em virtude disto a ANFOPE e a ANPED já estão em 46 

estado de alerta para uma futura reivindicação quanto a uma possível discriminação que 47 

venha a ocorrer em relação à área de Educação. i) A Sra. Cármem Lúcia R. Arruda, 48 

Responsável pelo Setor de Comunicação e Apoio Acadêmico/FE, distribuiu aos senhores 49 

conselheiros a Revista Pro-Posições v.15 nº.22(44) e comunicou que o CNPq aprovou um 50 

auxílio no valor de R$ 12 mil reais para a revista. j) A Professora Regina Maria de Souza 51 
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informou que já foi distribuído aos Departamentos o cronograma das atividades sobre a 1 

Avaliação Institucional e que o prazo final para o envio do Relatório para a CGU é 2 

30/11/04. No dia 15/10/04 está previsto uma apresentação pública pelas Chefias de 3 

Departamentos e Coordenações de Cursos das análises e conclusões dos respectivos 4 

relatórios, aberta na seqüência para debates. Informou ainda que na última reunião que 5 

ocorreu na semana passada decidiu-se que a Comissão será ampliada com a presença 6 

dos senhores Coordenadores de Cursos/FE. k) O Professor Jorge Megid: 1- informou que 7 

a Direção/FE, apesar da greve, continuou tomando algumas providências junto aos 8 

órgãos superiores da Universidade, com relação à Reforma Universitária, à situação 9 

precária do quadro docente da FE, à avaliação do Programa de Pós-Graduação/FE e à 10 

reforma das Licenciaturas. Com relação às Licenciaturas, a Direção/FE acredita que a 11 

situação de parceria com os Institutos vem acontecendo da maneira desejada por todos e  12 

que a decisão tomada na reunião da Congregação do mês de junho vem trazer mais 13 

tranqüilidade ao processo, definindo com maior clareza e flexibilidade a forma de inserção 14 

da FE nos cursos de Licenciatura; 2- informou que a COPEI em suas reuniões tem feito 15 

uma sistematização das propostas referentes ao Planejamento Estratégico das Unidades 16 

e que a proposta final da UNICAMP sairá até o final deste ano e que o Grupo que vem 17 

trabalhando com a formulação da proposta de expansão do campus de Limeira se dispôs 18 

a ir às Unidades que os convidarem para apresentarem os trabalhos que estão sendo 19 

realizados; 3- informou que a FE foi convidada a participar de um Grupo de Trabalho para 20 

apresentar uma proposta de Programa para Melhoria da Educação Básica de Campinas e 21 

região, visando uma maior colaboração da Universidade com o sistema público 22 

educacional da região; 4- informou que tendo em vista a deliberação da reunião da 23 

Congregação do dia 05/08/04, a Direção/FE encaminhou um ofício à PRG, com cópia ao 24 

Responsável pela Comissão do Programa de Auxiliar Didático - PAD, manifestando seu 25 

desagrado quanto ao corte de 03 bolsas PAD por motivo da não entrega dos relatórios 26 

relativos ao 1º. semestre letivo, cuja data inicialmente prevista encerrou-se durante o 27 

período da greve. Informou também que o referido ofício foi devolvido à FE com o “ciente” 28 

do Sr. Pró-Reitor e que a Direção/FE deverá ter uma posição mais clara na próxima 29 

semana quando deverá se reunir com o Professor José Luiz Boldrini; 5- informou que a 30 

Direção/FE vem conversando com os Srs. Coordenadores de Cursos, alguns docentes e 31 

a APG e CAP para a articulação dos Seminários: Semana da Pedagogia, Avaliação do 32 

Programa de Pós-Graduação, Apresentação dos TCCs e Seminário de Teses em 33 

Andamento. A idéia é tentar organizar um único Seminário para novembro incluindo todos 34 

estes temas; 6- informou que, com respeito às considerações dos Professores Guilherme 35 

do V.T Prado e Ana Lúcia G. de Faria com relação aos funcionários e docentes 36 

aposentados, a Direção/FE já vem pensando sobre uma forma de homenageá-los. A idéia 37 

inicial é que tal evento ocorra no dia 15 de outubro/04 e que sejam convidados todos 38 

aqueles que se aposentaram na FE; a partir deste primeiro evento, anualmente a FE faria 39 

uma homenagem aos aposentados naquele ano; 7- Com relação à preocupação dos 40 

Professores José Claudinei e Valério Arantes com o grande acúmulo da carga didática, 41 

disse que a FE necessita pautar uma reunião específica para discutir o assunto. Entende 42 

que a situação vem se agravando e que a Avaliação Institucional poderá trazer dados 43 

sobre isso. Tem consciência dos problemas enfrentados por todos os Departamentos/FE, 44 

principalmente pelo DEPE e DEFHE, e que a Unidade precisa pensar sobre o impacto 45 

que isto vem causando em todos os setores. Sugeriu ainda que seja feito pela CEPE/FE 46 

um amplo estudo sobre a questão. Inclusão em pauta para Homologação: - Calendário 47 

para o processo de inscrições para o Programa de Mestrado e Doutorado em Educação – 48 

ano acadêmico 2005. A inclusão foi aceita e será apreciada como item B.6. Inclusões em 49 

Pauta para Deliberação: - Convênio de Cooperação Técnica e Científica que entre si 50 

celebram a UNICAMP e a UNISO – Universidade de Sorocaba; - Discussão sobre a 51 
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organização de um Seminário na FE sobre a Reforma Universitária. As inclusões foram 1 

aceitas e serão apreciadas como itens C.25 e C.26, respectivamente. A) Para Ciência:  2 

A.1) OF.PROESF/FE nº.079/204 – programação elaborada com vistas à realização do 3 

Seminário de Discussão do Desenvolvimento do Programa PROESF: data: 07/10/2004; 4 

horário: das 14 às 18 horas; local: Salão Nobre/FE; Mesa I: Apresentação e Pesquisa de 5 

Avaliação sobre o PROESF: Professores Doutores: Angela Fátima Soligo, Elisabete 6 

Monteiro de Aguiar Pereira e Sérgio Antonio da Silva Leite; Apresentação da Direção 7 

sobre o PROESF: Prof. Dr. Jorge Megid Neto; Mesa II: Apresentação do Trabalho dos 8 

Professores Supervisores do PROESF: professores a determinar; Apresentação do 9 

Trabalho dos Assistentes Pedagógicos do PROESF: professores a determinar. A.2) 10 

Projeto de Implantação do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. 11 

O professor Jorge Megid informou que o projeto será encaminhado à CEPE/FE para 12 

análise e emissão de parecer, sendo apreciado na próxima reunião de Congregação.  13 

A.3) Processo de Avaliação Institucional. A.4) OF.16/08/2004 da Profª. Drª. Helena Costa 14 

Lopes de Freitas – Presidente da ANFOPE – solicitando apoio da Direção/FE para que a 15 

Sede da entidade seja na FE, e apresentando algumas necessidades de apoio de infra-16 

estrutura e custeio. O Professor Jorge Megid lembrou que tem sido prática a FE apoiar a 17 

sede de entidades de maneira autônoma em relação à FE, citando como exemplo a ALB 18 

e a Sociedade Brasileira de História da Educação, cujas despesas sempre foram  19 

custeadas pelas próprias entidades. Solicita agora a opinião dos Senhores membros da 20 

Congregação quanto ao pedido da Profa. Helena de Freitas. Houve uma discussão 21 

acerca do assunto e decidiu-se sediar a ANFOPE sem ônus financeiro para a FE; a sala 22 

da Associação será a própria sala docente da Profa. Helena. B) Para Homologação: B.1) 23 

Relatório de Atividades da Profª. Drª. Márcia Maria Strazzacappa Hernández, MS-3, 24 

RDIDP – DEME. Homologado por unanimidade. B.2) Solicitação para abertura de duas 25 

disciplinas junto ao Programa Especial de Formação de Professores em Exercício da 26 

RMC, catálogo de 2003, denominadas: Memorial de Conclusão de Curso I e Memorial de 27 

Conclusão de Curso II. Homologado por unanimidade. B.3) OF.Pedagogia/FE nº.42/2004 28 

– alterações para todos os catálogos vigentes, para os Cursos 20, 38 e 59: EP807 – 29 

Atividades Livres: alteração de vetor (carga horária – P:02-0:02); EP808 – Trabalho de 30 

Conclusão de Curso I: alteração de vetor (carga horária – P:02-0:02); EP809 – Trabalho 31 

de Conclusão de Curso II – alteração de vetor (carga horária – P:02-0:02) ; FP808 – 32 

Trabalho de Conclusão de Curso II – alteração de vetor (carga horária – P:02-0:02; FP809 33 

– Trabalho de Conclusão de Curso II – alteração de vetor (carga horária – P:02-0:02). 34 

Homologado por unanimidade. B.4) Concurso Público de Provas e Títulos para 35 

Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em RTP, MS-3, na Área de Educação e 36 

Sociedade, na Disciplina EP445 – Sociologia da Educação II – DECISAE. Candidata: 37 

Profª. Drª. Nora Rut Krawczyk. Parecer final da Comissão Julgadora. Após a leitura do 38 

parecer, o referido item foi homologado por unanimidade. A Professora Nora Rut foi 39 

parabenizada pela plenária. B.5) Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento 40 

de 01 Cargo de Professor Titular, MS-6, em RTP, na Área de Educação e Sociedade, na 41 

Disciplina EP441 – Sociologia da Educação – Trabalho – DECISAE. Parecer da Comissão 42 

Especial. Candidata: Profª. Drª. Márcia de Paula Leite. Comissão Julgadora: Titulares: 43 

Professores Doutores: Liliana Rolfsen Petrilli Segnini – FE/UNICAMP; Leôncio Martins 44 

Rodrigues – IFCH/UNICAMP; Maria Tereza Leme Fleury – FEA/USP; Ladislau Dowbor – 45 

PUC/SP; Maria Cristina Cacciamali – FEA/USP; Suplentes: Pedro Laudinor Goergen –46 

FE/UNICAMP; Leila Maria da Silva Bláss – PUC/SP; Magda de Almeida Neves – PUC-47 

MG. B.6) Calendário para o processo de inscrições para o Programa de Mestrado e 48 

Doutorado em Educação – ano acadêmico 2005. Após vários conselheiros se 49 

manifestarem com relação ao aumento do número de vagas, a Professora Ana Lucia G. 50 

de Faria sugeriu que o edital retornasse às Áreas para uma nova avaliação. O Professor 51 
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Luis Aguilar esclareceu que o mesmo precisava ser aprovado nesta sessão, tendo em 1 

vista os prazos e também porque foram respeitadas todas as instâncias de deliberação da 2 

CPG/FE. A Professora Nora Rut recomendou que antes de preencher todas as vagas que 3 

se pensasse no impacto que este fato causaria para o Programa de Pós-Graduação/FE. 4 

O Professor Jorge Megid disse concordar com a Professora Nora Rut, e que esse 5 

aumento de vagas oferecidas, em torno de 20%, se confirmado após a seleção, pode 6 

modificar o esforço que vem sendo feito há alguns anos de se reduzir o tamanho do 7 

programa de pós. Sugeriu que o edital fosse aprovado nesta sessão, conforme sugeriu o 8 

Professor Luis Aguilar. Colocado o edital em votação, o mesmo foi aprovado com 14 9 

votos a favor e 02 abstenções, com a recomendação de que a Comissão de Pós-10 

graduação analise o impacto do aumento de vagas para o programa e, se necessário, que  11 

para o próximo ano haja uma preocupação maior com o número de vagas a serem 12 

oferecidas. C) Para Deliberação: os itens a seguir não foram destacados e colocados em 13 

votação foram aprovados por unanimidade: C.2) Proposta de calendário para eleição de 14 

representantes dos funcionários junto à Câmara Setorial de Acompanhamento de 15 

Recursos Humanos (CSA/FE) e eleição de representantes e seus respectivos suplentes 16 

do Pessoal Técnico Administrativo, Discentes e representantes Docentes níveis MS-5 e 17 

MS-6 e suplente nível MS-3, junto à Congregação/FE. Inscrições: 30/08 a 17/09/2004; 18 

Local: Secretaria da FE, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas; 19 

Coordenação de Pedagogia, das 19:00 às 21:00 horas; Votação: 21 a 23/09/2004; 20 

Apuração: 24/09/2004; Homologação pela Congregação: 29/09/2004. C.3) Solicitação de 21 

abertura de concurso para Professor Livre Docente, na Área de Educação Matemática, na 22 

Disciplina EL755 – Prática de Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado I – DEME. 23 

Interessado: Prof. Dr. Dario Fiorentini. C.4) Solicitação de abertura de concurso para 24 

Professor Titular, na Área de História da Educação, na Disciplina EP412 – História da 25 

Educação III – DEFHE. Interessado: Prof. Dr. José Luís Sanfelice. C.6) Solicitação do 26 

CEMPEM para que o Prof. Dr. Sérgio Ap. Lorenzato seja Professor Colaborador 27 

Voluntário junto ao DEME/FE. Parecer do Departamento. C.12) Solicitação de alteração 28 

do nome do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, Tecnologia e Comunicação – 29 

TCCI, para Laboratório de Novas Tecnologias Aplicadas na Educação – LANTEC. 30 

Parecer favorável da Área II. C.13) Solicitação de emissão de Certificado de 31 

Especialização para a aluna Nélia Maria Puccini Burigo, na Área de Concentração: 32 

Educação, Sociedade e Cultura. Aprovada pela CPG/FE em maio/2004. C.14) Solicitação 33 

de emissão de Certificado de Especialização para a aluna Elaine Ferraresi Serediuk, na 34 

Área de Concentração: Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. Aprovada pela 35 

CPG/FE em agosto de 2004. C.15) Solicitação de emissão de Certificado de 36 

Especialização para o aluno Ricardo Márcio de Souza, na Área de Concentração: 37 

Educação Matemática. Aprovada pela CPG/FE em agosto/2004. C.16) Certificado de 38 

Revalidação de Diploma de Doutorado em Educação, na Área de Concentração: 39 

Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação. Aprovada pela CPG/FE em 40 

agosto/2004. C.17) Processo 01-P-6398/2002 – Relatório de Atividades referente ao 41 

Termo Aditivo nº.03 – Convênio entre a UNICAMP e a Prefeitura Municipal de Campinas – 42 

Desenvolvimento do Curso Específico para Formação de Professores. Parecer favorável 43 

da CCCPS/FE. C.18) Processo 19-P-10940/2004 – Convênio de Cooperação mútua que 44 

entre si celebram a UNICAMP e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 45 

Souza – CEETEPS. Parecer favorável da CCCPS/FE. C.19) Processo 19-P-10942/2004 – 46 

Termo Aditivo nº.01 ao Convênio de Cooperação mútua que entre si celebram a 47 

UNICAMP e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS. 48 

Parecer favorável da CCCPS/FE. C.20) Processo 19-P-07606/2004 – Convênio de 49 

Cooperação entre a UNICAMP/Brasil e a Universitat Gesamthochschule 50 

Siegen/Alemanha. Parecer favorável da CCCPS/FE. C.21) Processo 19-P-07859/2004 – 51 
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Termo Aditivo nº.01 ao Acordo de Cooperação entre a UNICAMP/Brasil e a Universitat 1 

Gesamthochschule Siegen/Alemanha. Parecer favorável da CCCPS/FE. A seguir, 2 

passou-se à apreciação dos itens destacados: C.1) Proposta de calendário para as 3 

reuniões – 2º. semestre/2004: Setembro: Coordenações – 01, Áreas – 15, Departamentos 4 

– 22, Congregação – 29; Outubro: Coordenações – 06, Áreas – 13, Departamentos – 20, 5 

Congregação – 27; Novembro: Coordenações – 03, Áreas – 10, Departamentos – 17, 6 

Congregação – 24; Dezembro: Congregação – 15. Houve consenso em alterar a reunião 7 

da Congregação do dia 24/11 para 01/12 devido a realização da ANPED que acontecerá 8 

no mesmo período. O calendário com a alteração proposta foi aprovado por unanimidade. 9 

C.5) Solicitação de Licença Especial (semestre sabático) da Profª. Drª. Agueda 10 

Bernardete Bittencourt – DASE, a partir de 28/08/2004.  A Professora Ana Lúcia Guedes 11 

Pinto solicitou esclarecimentos com relação ao cargo de Coordenadora Associada dos 12 

Cursos de Licenciaturas/FE ocupado pela referida docente no momento atual. O 13 

Professor Jorge Megid, após esclarecer a solicitação da Profa. Agueda e sua saída do 14 

cargo, consultou a Congregação se poderia ser utilizado o mesmo procedimento 15 

aprovado pela Congregação quando a Profa. Maria Inês Petrucci assumiu o cargo de 16 

Coordenadora e indicou a Profa. Agueda Bittencourt como Coordenadora Associada. Se a 17 

Congregação concordar, a Profa. Maria Inês faria nova indicação de docente para ocupar 18 

a Coordenação Associada até a conclusão de seu mandato, em início de maio de 2005, o 19 

que será homologado na próxima reunião da Congregação. A referida proposta foi 20 

acatada por unanimidade. C.7) Relatórios de Atividades referentes a Licença Especial 21 

(semestre sabático). Parecer do DEFHE: Professores Doutores: Silvio Ancizar Sánches 22 

Gamboa e Ediógenes Aragão Santos. A Professora Ana Lúcia G. Pinto, membro da CADI, 23 

sugeriu que o parecer referente ao Relatório de Atividades da Professora Ediógenes A. 24 

Santos fosse revisto, principalmente com relação ao seu projeto. Propõe que os 25 

resultados do projeto deveriam ser mais comentados, assim como foi feito com o parecer 26 

referente ao Relatório de Atividades do Professor Silvio Gamboa. Segundo a Professora 27 

Ana Lúcia Guedes, este aspecto tem sido muito valorizado pela CADI. O Professor José 28 

Claudinei Lombardi lembrou que os pareceres guardam características de seus 29 

pareceristas, sendo um mais sintético e outro mais detalhado e que, neste caso, ambos 30 

foram aprovados no Departamento. A Professora Ana Lúcia G. Pinto voltou a afirmar que 31 

trata-se apenas de uma sugestão. A Professora Maria Inês Petrucci enfatizou a 32 

preocupação da Professora Ana Lúcia G. Pinto, pois já houve outros casos na 33 

Congregação onde os pareceres foram revisados. O Professor José Claudinei Lombardi 34 

voltou a insistir para que o estilo do parecerista fosse respeitado, mas compromete-se a 35 

levar a sugestão ao Departamento. Os dois Relatórios de Atividades foram aprovados por 36 

unanimidade. C.8) Relatórios de Atividades – Pareceres dos Departamentos e 37 

Coordenações: Professores Doutores: Áurea Maria Guimarães (DEME), Dione Lucchesi 38 

de Carvalho (DEME), Maria José Pereira Monteiro de Almeida (DEME), Dirceu da Silva 39 

(DEME), Aparecida Neri de Souza (DECISAE), José Claudinei Lombardi (DEFHE). O 40 

Professor Guilherme do Val T. Prado solicitou a substituição do parecer elaborado pelo 41 

Professor Wencesláo M. de Oliveira referente ao Relatório de Atividades da Professora 42 

Áurea M. Guimarães. Com relação ao parecer elaborado pelo Professor Sérgio Castanho 43 

referente ao Relatório de Atividades do Professor José Claudinei Lombardi, a Professora 44 

Ana Lúcia G. Pinto sugeriu que das 25 disciplinas elencadas sejam discriminadas as 45 

APPs, pois isto tem sido uma exigência da CADI e uma recomendação da 46 

Congregação/FE. Todos os Relatórios de Atividades foram aprovados por unanimidade 47 

com a ressalva sobre as APPs. C.9) Indicação da Profª. Drª. Ana Lúcia Guedes Pinto 48 

(atual representante suplente) como representante titular da FE junto À CADI em 49 

substituição à Profª. Drª. Carmen Lúcia Soares e indicação de novo representante 50 

suplente junto À CADI. O DEFHE indicou a Professora Patrízia Piozzi para titular; o DASE 51 
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indicou a Priofessora Elisabete M. de A. Pereira para suplente e o DEME reiterou a 1 

Professora Ana Lúcia G. Pinto como titular junto à CADI. A Professora Ana Lúcia G. de 2 

Faria perguntou ao Professor José Claudinei se a Professora Patrízia Piozzi foi 3 

consultada, pois apesar de achar muito interessante a indicação de seu nome, a mesma 4 

tem uma postura de não aceitar espaços de avaliação de colegas. O Professor José 5 

Claudinei informou que a docente não foi consultada e que o DEFHE indicou o seu nome 6 

tendo em vista a necessidade de experiência acadêmica para o exercício dessa 7 

representação. A servidora Cármen Lúcia R. Arruda lembrou do trabalho conjunto das 8 

Professoras Carmen Lúcia Soares e Ana Lúcia G. Pinto é que isto deve ser levado em 9 

consideração. Lembrou ainda que a Professora Ana Lúcia G, Pinto já vem participando 10 

das reuniões da CADI como titular. Após as colocações acima houve consenso de se 11 

manter a praxe da FE, ou seja, a indicação do suplente para assumir o cargo de titular. 12 

Desta forma, o Professor Jorge Megid colocou em votação os nomes das Professoras 13 

Patrízia Piozzi e Elisabete M. de A. Pereira para o cargo de suplente junto à CADI, 14 

obtendo-se o seguinte resultado: 10 votos para a Professora Elisabete M. de A. Pereira e 15 

05 votos para a Professora Patrízia Piozzi. Declaração de voto da representação dos 16 

servidores: “Votamos na Professora Elisabete Pereira porque ela ao ser consultada 17 

demonstrou interesse, enquanto a Professora Patrizia Piozzi sequer tinha sido 18 

consultada”. C.10) Solicitação de indicação de membros externos para comporem a 19 

Comissão de Avaliação Institucional. Manifestação dos Departamentos. Foram indicados 20 

os seguintes nomes: Professores Doutores: Carlos Roberto Jamil Cury (PUC/MG), 21 

Valdemar Sguissardi (UNIMEP), Anna Maria Pessoa de Carvalho (USP), Marília Pontes 22 

Spósito (USP), Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno (USP), Erasto Fortes Mendonça (UnB), 23 

João dos Reis Silva Jr. (UFSCAR), Lino de Macedo (USP) e Magda Becker Soares 24 

(UFMG). Após uma discussão acerca dos nomes e do conhecimento dos mesmos no 25 

campo da Avaliação Institucional, decidiu-se por unanimidade indicar os seis primeiros 26 

nomes da lista acima, usando-se também como critério representantes de Instituições 27 

distintas, ficando os demais como membros suplentes se houver necessidade. C.11) 28 

Indicação de nomes para compor a Comissão de Especialistas Externos que emitirá 29 

parecer conclusivo, designando o docente da FE que fará juz ao Prêmio de 30 

Reconhecimento Acadêmico “Zeferino Vaz”. Tendo em vista a indicação de nove 31 

docentes para participarem da Comissão de Avaliação Institucional, conforme consta do 32 

item C.10, decidiu-se por unanimidade, verificar a possibilidade daqueles que declinarem 33 

do primeiro convite convidá-los para fazerem parte da Comissão para o Prêmio Zeferino 34 

Vaz. C.22) Posicionamento da FE sobre o Curso PEFOPEX – Vestibular/2005. Tendo em 35 

vista que o assunto já foi discutido no âmbito da FE, decidiu-se por unanimidade pela 36 

suspensão do processo seletivo do PEFOPEX para 2005, visando a avaliação do 37 

Programa e estudos de novas propostas para os programa de formação de professores a 38 

serem desenvolvidos pela FE. C.23) Sugestões de alterações na Minuta do Regimento da 39 

FE: a) correções e alterações propostas pela Procuradoria Geral; b) sugestões da 40 

Comissão de Biblioteca/FE e; c) inclusão novamente do Departamento de Educação 41 

Matemática, Científica e Tecnológica. O item “a” foi aprovado po unanimidade, devendo-42 

se fazer as correções propostas pela Procuradoria Geral no que couber, sem alterar o 43 

teor do texto aprovado pela FE. Com relação ao item “b” foi aprovada por unanimidade a 44 

seguinte sugestão de inclusão no Artigo 56 do Regimento: “propor a aplicação dos 45 

recursos financeiros alocados à FE referentes à material bibliográfico”. Com referência à 46 

sugestão de inclusão no Artigo 59: “participação do Coordenador da Comissão de 47 

Biblioteca na Congregação da FE”,  os senhores conselheiros decidiram que a proposta 48 

será apreciada em outra ocasião, podendo ser incorporada ao Regimento futuramente. O 49 

item “c” foi aprovado por unanimidade. C.24) Regimento Interno da Comissão de Estágios 50 

da FE. Manifestação dos Departamentos. Tendo em vista o avançar da hora o referido 51 
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item foi retirado de pauta e será apreciado na próxima reunião. C.25) Convênio de 1 

Cooperação Técnica e Científica que entre si celebram a UNICAMP e a UNISO – 2 

Universidade de Sorocaba. Após a leitura do parecer elaborado pela CCCPS/FE, o 3 

mesmo foi aprovado com 02 abstenções. C.26) Discussão sobre a organização de um 4 

Seminário na FE sobre a Reforma Universitária. Tendo em vista o avançar da hora o 5 

referido item foi retirado de pauta, ficando incumbida a Direção/FE de agendar reunião 6 

com os professores e representantes indicados no Expediente desta sessão, para 7 

apresentar uma proposta de seminário. Nada mais havendo a tratar, eu Sueli Ap. Bonatto, 8 

redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores 9 

membros. Campinas, 25 de agosto de 2004.  10 


