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ATA DA CENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos trinta dias do mês de junho de 2 

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

de Educação, com a presença dos seguintes membros: Agueda Bernardete Bittencourt, 4 

Ana Lúcia Goulart de Faria, Cármen Lúcia Rodrigues Arruda, Estevon Nagumo, 5 

Guilherme do Val Toledo Prado, Josidelma Francisca de Souza, Luis Enrique Aguilar, 6 

Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo Martins, Nora Rut Krawczyk, Regina Maria de 7 

Souza, Renê José Trentin Silveira, Sérgio Stoco, Sonia Giubilei, Valério José Arantes e 8 

Vicente Rodriguez. Ausência justificada: Ana Lúcia Guedes Pinto. De início, a Professora 9 

Regina Maria de Souza agradeceu a presença de todos neste momento de greve e 10 

consultou os senhores conselheiros sobre a instalação desta sessão, bem como a forma 11 

de cumprimento da pauta. Aproveitou ainda para agradecer novamente a colaboração de 12 

todos os funcionários que estão se esforçando para manter as atividades essências na 13 

Unidade. A Professora Ana Lúcia G. de Faria sugeriu, em nome dos docentes que estão 14 

em greve, que a Direção/FE faça esforços junto à Reitoria para a elaboração de um 15 

calendário substitutivo ao oficial e que tais docentes não sofram nenhuma pressão para o 16 

cumprimento do calendário já estabelecido. Desta forma, estaria reconhecendo a 17 

realização da greve e considerando a reposição das aulas. Solicitou também que a 18 

Congregação reveja os pontos destacados da pauta desta sessão, que são muitos, e 19 

aprecie somente os imprescindíveis. Lembrou também sobre a realização da assembléia 20 

da ADUNICAMP, logo mais às 10:00horas. Finalmente aproveitou para solicitar à 21 

Direção/FE, em momento oportuno, a realização de eleição para a ocupação dos níveis 22 

MS-5 e MS-6 junto à Congregação. O Professor Luis Aguilar disse sentir-se preocupado 23 

quando a Direção/FE é obrigada a encaminhar, às instâncias superiores, alguns 24 

processos “ad referendum”, quando estes também já foram enviados à Direção/FE “ad 25 

referendum” por instâncias internas. Isto significa que a Unidade está passando por cima 26 
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de instâncias importantes e decisórias. A Professora Regina Maria de Souza informou que 1 

os pontos destacados da pauta são importantes como, por exemplo, os editais e os 2 

processos seletivos que já foram aprovados nas instâncias superiores, além dos 3 

Relatórios de Atividades de docentes que poderão ficar prejudicados. Solicitou, então, que 4 

a discussão destes itens se iniciassem imediatamente para que os senhores conselheiros 5 

pudessem participar da assembléia da ADUNICAMP. Houve consenso e desta forma, 6 

passou-se à apreciação dos itens destacados: B) Para Homologação: B.5) Seleção 7 

Pública de Provas e Títulos, na Categoria PE, MS-3, RTP, na Área de Psicologia da 8 

Aprendizagem e do Ensino, na Disciplina EL413 – Psicologia Educacional: Aprendizagem 9 

Aplicada ao Ensino de Ciências Exatas – DEPE. Parecer da Comissão Julgadora 10 

encaminhado à Secretaria Geral, “ad referendum”, da Congregação em 18/06/2004. Após 11 

a leitura do parecer, o referido item foi homologado por unanimidade. B.6) Seleção 12 

Pública de Provas e Títulos, na Categoria PE, MS-3, RTP, na Área de Política 13 

Educacional: Educação Básica , na Disciplina EP163 – Política Educacional: Estrutura e 14 

Funcionamento da Educação Básica – DASE. Parecer da Comissão Julgadora 15 

encaminhado à Secretaria Geral, “ad referendum”, da Congregação em 18/06/2004. Após 16 

a leitura do parecer, o referido item foi homologado por unanimidade. B.7) Seleção 17 

Pública de Provas e Títulos, na Categoria PE, MS-3, RTP, na Área de Filosofia da 18 

Educação, nas Disciplinas EP130 – Filosofia da Educação I e EP230 – Filosofia da 19 

Educação II – DEFHE. Parecer da Comissão Julgadora encaminhado à Secretaria Geral, 20 

“ad referendum”, da Congregação em 18/06/2004. Após a leitura do parecer, o referido 21 

item foi homologado por unanimidade. B.8) Concurso Público de Provas e Títulos para 22 

Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, MS-3, RTP, na Área de Educação e 23 

Sociedade, na Disciplina EP445 – Sociologia da Educação II – DECISAE. a) Parecer do 24 

Departamento (encaminhado à Secretaria Geral “ad referendum” da Congregação em 25 

23/06/2004. Candidata: Profª. Drª.  Nora Rut Krawcyk. b) Comissão Julgadora 26 
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(encaminhado à Secretaria Geral “ad referendum” da Congregação em 23/06/2004). 1 

Titulares: Professores Doutores Márcia de Paula Leite (FE/UNICAMP), Eloisa de Mattos 2 

Hofling (FE/UNICAMP), Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes (IFCH/UNICAMP), Maria 3 

Machado Malta Campos (PUC-SP) e Vera Lúcia Vieira (PUC-SP); Suplentes: Professores 4 

Doutores: Patrizia Piozzi (FE/UNICAMP) e Antonio Chizzotti (PUC-SP). Após a leitura do 5 

parecer, o referido item foi homologado por unanimidade. C) Para Deliberação: C.3) 6 

Seleção Pública de Provas e Títulos para preenchimento de uma vaga de Professor, 7 

Categoria PE, Nível MS-3, regime RTP, na Área de Pesquisa em Ciências Sociais 8 

Aplicadas à Educação, nas Disciplinas EP144 – Metodologia da Pesquisa em Ciências da 9 

Educação I e EP145 – Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação II – DECISAE. 10 

a) Parecer favorável do Departamento sobre as inscrições. b) Comissão Julgadora: 11 

Titulares: Professores Doutores: James Patrick Maher (FE/UNICAMP), Liliana Rolfsen 12 

Petrilli Segnini (FE/UNICAMP), Zeila de Brito Fabri Demartini (FE/UNICAMP), 13 

Hermengarda Alves Ludke (PUC/RJ) e Bernardete Angelin Gatti (FCC); Suplentes: 14 

Professoras Doutoras: Eloisa de Mattos Hofling (FE/UNICAMP) e Silke Weber (UFPE). 15 

Após a leitura do parecer, o referido item foi aprovado por unanimidade. C.5) Relatórios 16 

de Atividades – Pareceres dos Departamentos e Coordenações: Professores Doutores: 17 

Roberta Gurgel Azzi – DEPE e Renê José Trentin Silveira – DEFHE. Após a leitura dos 18 

pareceres, o referido item foi aprovado por unanimidade. C.6) Posicionamento da FE 19 

sobre o Curso PEFOPEX – Vestibular/2005. De início, a Professora Maria do Carmo 20 

Martins acusou o recebimento dos ofícios dos Departamentos e prestou alguns 21 

esclarecimentos acerca das reuniões com o Professor José Luiz Boldrini, Pró-Reitor de 22 

Graduação. Esclareceu também que a decisão da Coordenação de Pedagogia em 23 

suspender o processo seletivo do PEFOPEX para 2005 visando a avaliação do Programa 24 

a estudos de novas propostas para programas de formação de professores a serem 25 

desenvolvidos pela FE foi apoiada pela PRG. Lembrou ainda que a necessidade de 26 
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manifestação da Congregação/FE, mesmo neste momento de greve, é em virtude do 1 

calendário da COMVEST. A Professora Nora Rut disse que na reunião do DECISAE não 2 

foi possível concluir a discussão a respeito do tema devido à extensa pauta e 3 

conseqüente falta de tempo e que é necessário discutir o calendário proposto pela 4 

COMVEST, tendo em vista a greve. A Professora Sonia Giubilei disse que o DASE 5 

chegou as seguintes conclusões sobre a continuidade do PEFOPEX: 1- não oferecer as 6 

45 vagas no Vestibular/2005; 2- transferir essas vagas para o Curso de Pedagogia e; 3- 7 

que o período proposto para o oferecimento das 45 vagas seja no matutino. A Professora 8 

Ana Lúcia G. de Faria disse que, com relação ao calendário proposto, as datas são um 9 

“trunfo” porque em outros momentos já pressionou a Reitoria a reconhecer a greve e, 10 

assim, tomar outras providências. Acha que a Congregação/FE precisa pensar se deve ou 11 

não, atender a pressão da Reitoria com relação a outras datas e, ainda, na elaboração de 12 

um novo calendário conjunto com a USP e UNESP. Sugeriu também que a 13 

Congregação/FE respalde a Direção/FE nas decisões que serão tomadas. A Professora 14 

Regina de Souza disse preocupar-se com os possíveis ônus à FE, caso não seja 15 

cumprido o calendário, pois o prazo deflagrado é até outubro/2004. Preocupa-se ainda 16 

com relação à divulgação do calendário do PEFOPEX que atingi principalmente as 17 

escolas públicas. Completando, a Professora Maria do Carmo disse que a divulgação do 18 

calendário é muito delicada e especial, porque é feita através de mala direta às escolas 19 

públicas, embora as inscrições para professores de escolas privadas também sejam 20 

aceitas. Lembrou ainda que foi a única Coordenadora a sugerir à CCG uma discussão 21 

para uma possível mudança de calendário. A FE pode desrespeitar o calendário, caso 22 

essa seja a decisão da Congregação/FE, mas não existe nenhuma outra demanda a não 23 

ser a da FE. A Professora Ana Lúcia G. de Faria novamente lembrou que a FE encontra-24 

se em greve e que a Sra. Coordenadora de Pedagogia, Professora Maria do Carmo 25 

também está na mesma situação. A Professora Sonia Giubilei disse que existem duas 26 
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questões: a primeira é com relação a posição que a FE tomará com relação ao processo 1 

seletivo do PEFOPEX para 2005, a outra é se a Unidade cumprirá ou não o calendário 2 

proposto pela DAC, tendo em vista a greve. A Professora Nora Rut acha que é impossível 3 

desvincular as duas questões, pois estando a FE em greve o calendário não deve ser 4 

cumprido. A Professora Agueda B. Bittencourt sugeriu que caso a decisão seja não 5 

cumprir o calendário, que essa Congregação/FE faça oficialmente uma solicitação de 6 

mudança de calendário à DAC, com cópia à Adunicamp. O Professor Valério José 7 

Arantes esclareceu que o DEPE não discutiu o assunto e, por isso, não sente-se 8 

confortável para votar hoje. Diante disso, solicitou a retirada do item de pauta. A 9 

Professora Maria do Carmo concordou com a retirada de pauta, pois isto não impediria 10 

que a FE continuasse a responder as questões institucionais à PRG. Ficou decidido, 11 

então, que a Direção/FE encaminhará um ofício à DAC, com cópia à ADUNICAMP, 12 

solicitando o estudo de um calendário alternativo que permita, ao final da greve, tanto as 13 

atividades de reposição que vierem a ser definidas, como o cumprimento das demandas 14 

que não puderam ser atendidas no prazo regulamentar, a fim de que seja garantida a 15 

qualidade das atividades fins dessa FE. A decisão acima foi aprovada por unanimidade e 16 

será amplamente divulgada no interior da FE, conforme sugestão de vários conselheiros. 17 

Antes do término da reunião, a Professora Maria do Carmo Martins informou que as 18 

Coordenações de Pedagogia e Licenciatura disponibilizará, via e-mail, o formulário PAD – 19 

Programa de Apoio Didático para o 2º. Semestre/2004 para ser preenchido após a 20 

seleção feita pelos docentes. O Professor Renê Trentin agradeceu a Sra. Vera Lúcia 21 

Gonçalves, responsável pelo Setor de Apoio Docente/FE, pela colaboração junto ao 22 

processo de seleção pública ocorrida no DEFHE, bem como os professores que 23 

comporam  a Banca de Seleção. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi 24 

e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. 25 

Campinas, 30 de junho de 2004.       26 


