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ATA DA CENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos cinco dias do mês de maio 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: Ana Lúcia Goulart de Faria, Ana 4 

Lúcia Guedes Pinto, Cassio Ricardo Fares Riedo, Estevon Nagumo, Guilherme do Val 5 

Toledo Prado, Jorge Megid Neto, Luciana Aparecida Palharini, Luciana Leandro da Silva, 6 

Luis Enrique Aguilar, Márcia Maria Strazzacappa Hernández,                                                                                                 7 

Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo Martins, Nora Rut Krawczyk,  Regina Maria de 8 

Souza, Renê José Trentin Silveira, Sivaldo Luís Martinelli, Sonia Giubilei, Valério José 9 

Arantes, Vicente Rodriguez. Ausências justificadas: Ana Lúcia Goulart de Faria. De início 10 

o Professor Jorge Megid falou da importância do cargo assumido por ele e pela 11 

Professora Regina Maria de Souza e que gostaria muito de contar com o apoio de toda a 12 

comunidade nos próximos 04 anos. Salientou que a Direção/FE estará sempre à 13 

disposição para rever posições e formas de encaminhamento quando necessário e que, 14 

tanto ele como a Professora Regina de Souza, irão defender a FE com muito respeito, em 15 

todas as instâcias superiores. A Professora Regina de Souza disse endossar 16 

completamente as palavras do Professor Jorge Megid e que, além de estar  muito feliz 17 

fará o possível para honrar o lugar que lhe foi atribuído. A seguir, o Senhor Diretor 18 

submeteu à apreciação as seguintes atas: Ata da Centésima Octuagésima Primeira 19 

Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 03 abstenções e com as seguintes ressalvas: 20 

página 01, linhas 26: acrescentar a palavra “corporais”, antes da palavra “atividades”; 21 

página 03, linhas 03: trocar a palavra “Professora”, por “Professor” e; página 04, linhas 45: 22 

trocar a palavra “FE” por “Congregação”; Ata da Qüinquagésima Segunda Reunião 23 

Extraordinária, a qual foi aprovada por unanimidade, com a seguinte ressalva: página 01, 24 

linha 29, trocar a data “05/05/2004” por “03/05/2004”. I) EXPEDIENTE: a) O Professor 25 

Jorge Megid solicitou à Sra. Rosa Maria, ATU da Unidade, que chamasse a Professora 26 

Agueda B. Bittencourt até a presente sessão para que a mesma recebesse as 27 

homenagens desta Congregação. b) A Professora Maria do Carmo Martins prestou 28 

alguns esclarecimentos sobre a última reunião da Comissão Central de Graduação – 29 

CCG, onde o principal ponto foi a aprovação dos vetores de disciplina dos Cursos de 30 

Graduação, que foi encaminhado ao CONSU juntamente com uma carta reivindicando 31 

uma nova política da carga docente. c) Neste momento, o Professor Jorge Megid recebeu 32 

a Professora Agueda B. Bittencourt cumprimentando-a e entregando a ela, em nome de 33 

toda a Congregação, um vaso de flores. Aproveitou também para agradecer todo seu 34 

empenho e dedicação frente a Direção/FE nos últimos 04 anos. A servidora Cármen Lúcia 35 

R. Arruda disse que teve o prazer de conhecer a Professora Agueda B. Bittencourt 36 

mesmo antes de trabalhar na FE e que a ética que encontrou nela, quando trabalharam 37 

juntas na Comissão de Avaliação de servidores da Unicamp, também encontrou no 38 

interior da FE.  A Professora Maria do Carmo Martins manifestou sua satisfação, alegria e 39 

entusiasmo em trabalhar ao lado da Professora Agueda B. Bittencourt que conduziu todas 40 

as discussões da FE, algumas inclusive muito árduas, com muita garra e franqueza. 41 

Agradeceu ainda o acolhimento dado aos problemas e aos processos da Coordenação de 42 

Pedagogia, bem como a confiança depositada nela junto à Congregação e à 43 

Coordenação de Pedagogia/FE. O servidor Sivaldo Luís Martinelli agradeceu a confiança 44 

e a oportunidade atribuída a ele, junto ao Setor de Informática e espera ter atendido as 45 

expectativas. Disse ainda que espera continuar colaborando com os Professores Jorge 46 

Megid e Regina de Souza. A servidora Maria Alice Giannoni, em nome de todos os 47 

servidores/FE, leu a seguinte carta, a qual segue na íntegra: “Foi muito importante para 48 

nós, funcionários, convivermos com a Senhora e com o Professor Jorge. Sua disposição 49 

pelo trabalho, sua postura ética e profissional diante de todas as questões e 50 

especificamente as que nos disseram respeito nestes últimos anos, permitiu-nos conhecê-51 
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la e respeitá-la pela competência, senso de justiça e discernimento. Sua passagem pela 1 

Direção desta faculdade marcada pelas diferenças, diferenças estas que só somaram 2 

para todos nós, fez com que aprendêssemos muito através de sua personalidade 3 

marcante e autêntica. Também aprendemos através de sua capacidade pessoal e 4 

profissional que muitos de nós até então não conhecíamos e que, como resultado, nos fez 5 

crescer e nos sentirmos orgulhosos de pertencermos ao quadro desta Faculdade, 6 

participando de muitas e muitas tarefas ao longo desta sua trajetória, que muito bem foi 7 

representada. Professora Agueda, lhe desejamos muito sucesso, muitas alegrias e 8 

progresso, pois bem os merece. Representar a FE com zelo, dignidade e competência 9 

certamente ficará para sempre registrada na memória e na história desta Faculdade e 10 

como já dissemos, com seu trabalho tão significativo e seus feitos tão importantes, 11 

representando condignamente a FE. Agradecemos pela oportunidade de que tivemos de 12 

conviver e aprender em conjunto, com os acertos e possíveis erros pois somente assim 13 

conseguimos evoluir e chegar frente às mais diferentes decisões, para o bem comum. 14 

Professora Agueda seja feliz! Aproveitamos para dar as boas vindas ao Professor Jorge e 15 

Professora Regina desejando-lhes boa sorte e sucesso”. A Professora Regina Maria de 16 

Souza disse sentir-se feliz por ter trabalhado ao lado da Professora Agueda durante todo 17 

este tempo, inclusive pelas diferenças e divergências de pensamento em alguma 18 

situações. Disse também que tanto ela como o Professor Jorge Megid estarão propensos 19 

aos erros e, por isso, nunca sentiu-se mal quando isto aconteceu entre elas. A Professora 20 

Nora Rut salientou que, apesar de ser nova na Unidade, precisa agradecer a Professora 21 

Agueda pelo acolhimento quando assumiu a Chefia do DECISAE. Disse que encontrou na 22 

figura da Professora Agueda B. Bittencourt apoio, agilidade e uma sinceridade rara. 23 

Aproveitou também para agradecer o apoio recebido de toda a equipe da Direção, 24 

especialmente do Professor Jorge Megid, Vera Lúcia Gonçalves, Rosa Maria Sebinelli e 25 

Sueli Ap. Bonatto. O Professor Luis Aguilar lembrou que os funcionários da Coordenação 26 

de Pós-Graduação também redigiram e entregaram um texto em homenagem a 27 

Professora Agueda. Completou agradecendo toda a contribuição que a Professora 28 

Agueda B. Bittencourt prestou à FE, dizendo saber das dificuldades enfrentadas por ela, 29 

principalmente por ter sido a primeira mulher a assumir tal cargo. O Professor Guilherme 30 

do Val T. Prado, em nome do DEME, agradeceu todo o apoio recebido, mesmo nas 31 

divergências, bem como o carinho demonstrado pela Professora Agueda durante toda sua 32 

gestão. Ressaltou também a questão humana que a Professora Agueda sempre teve com 33 

as pessoas. A Professora Márcia Strazzacappa destacou a nobreza da Professora 34 

Agueda que, sempre que necessário, não tinha dificuldades em pedir desculpas pelo 35 

erros. Em sua opinião sua gestão, apesar das divergências que ocorreram, deixará 36 

marcas. O Professor Vicente Rodriguez, como amigo particular e docente da FE, 37 

ressaltou a agilidade da Professora Agueda quando tratou das questões mais 38 

complicadas e delicadas. A transparência sempre foi uma qualidade marcante na sua 39 

gestão. Agradeceu ainda a confiança que foi depositada em sua pessoa quando foi 40 

convidado a assumir a Coordenação de Extensão. Espera também encontrar apoio na 41 

nova gestão. O discente Estevon Nagumo, em nome da representação estudantil, 42 

agradeceu o apoio e a colaboração dada pela Professora Agueda em todas as questões 43 

relacionadas aos estudantes nos últimos quatro anos. A Professora Sonia Giubilei, em 44 

nome do DASE, também agradeceu todo apoio recebido, bem como os momentos e as 45 

oportunidades,  tanto nos erros como nos acertos. Em sua opinião os erros sempre 46 

permitem observar aquilo que acertamos. O Professor Valério José Arantes parabenizou 47 

a Professora Agueda B. Bittencourt pela sua gestão e disse que se tivesse o dom de 48 

prever, com certeza teria votado nela a quatro anos atrás. Nestes anos percebeu que a 49 

FE voltou a renascer, e foi este o motivo que o fez retornar, agora, como Chefe do DEPE. 50 

Disse ainda que espera que a nova Direção dê continuidade ao ambiente propício 51 
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instalado no interior da Unidade. A discente Luciana Palharini destacou a aproximação 1 

que houve entre a Direção/FE e os alunos de pós-graduação nos últimos anos e a 2 

atenção que a Professora Agueda B. Bittencourt sempre dispensou aos estudantes. 3 

Destacou também o espaço que a Direção/FE destinou à APG – Associação dos Pós-4 

Graduandos. Com a palavra, a Professora Agueda B. Bittencourt disse sentir-se muito 5 

feliz e emocionada e que, apesar de ter assumido um cargo difícil, sentiu-se realizada. 6 

Apesar dos problemas enfrentados, inclusive com relação às Licenciaturas e das 7 

divergências acha que, no conjunto, a Direção saiu-se muito bem. Com relação aos 8 

servidores, disse que encontrou em todos integridade e respeito Aproveitou também para 9 

agradecer toda a comunidade e desejar ao Professor Jorge Megid e Regina de Souza 10 

muito sucesso e felicidade. Finalmente, o Professor Jorge Megid agradeceu o apoio e a 11 

oportunidade de trabalharem juntos, mesmo ambos não se conhecendo bem quando 12 

assumiram juntos a Direção. Acredita que houve muita transparência na gestão de ambos 13 

e que sempre houve muita franqueza entre eles. Espera também continuar recebendo o 14 

apoio da Professora Agueda nos próximos meses. Antes de retirar-se, a Professora 15 

Agueda B. Bittencourt colocou-se à disposição dos novos Diretores sempre que for 16 

necessário. Passou-se, então à continuidade do Expediente: d) O Professor Renê Trentin: 17 

1- solicitou esclarecimentos sobre a não inclusão na pauta, desta sessão, dos seguintes 18 

assuntos: - discussão sobre a Bolsa PPBIG – Programa Piloto de Bolsas para Instrutores 19 

Graduados e; - constituição da Banca Examinadora de Seleção Pública de Provas e 20 

Títulos na Área de Filosofia da Educação; 2- registrou sua discordância com relação à 21 

forma com que ocorreram as Assembléias de Avaliação do Curso de Pedagogia no dia de 22 

ontem. Na oportunidade em que pôde estar presente percebeu que os alunos chegavam 23 

à reunião sem nenhuma posição a respeito da avaliação. Em sua opinião, as próximas 24 

Assembléias deveriam ficar sob a responsabilidade da Coordenação de Pedagogia, ao 25 

invés dos alunos. Mesmo assim, segundo o Professor Renê Trentin, duas sugestões 26 

importantes foram tiradas da reunião: 1- realização de um Seminário para discutir o Curso 27 

de Pedagogia e; 2- reuniões de planejamento entre os docentes; 3- sugeriu, conforme 28 

ocorreu no mês anterior, que as reuniões da Congregação continuem acontecendo na 29 

Sala de Videoconferência, pois desta forma ficariam mais participativas e interessantes; 4- 30 

cumprimentou a performance da Professora Márcia Strazzacappa na Cerimônia de Posse 31 

da nova Direção/FE, no dia 03/05, quando a mesma apresentou a personagem “Dona 32 

Clotilde”, A personagem chamou a atenção das autoridades, bem como de todos os 33 

presentes, para uma classe excluída, que são as empregadas domésticas. A Professora 34 

Maria do Carmo Martins esclareceu ao Professor Renê Trentin que as Assembléias de 35 

Avaliação do Curso de Pedagogia são de responsabilidade dos alunos e que a 36 

Coordenação apenas colabora com o evento, mas que a sugestão feita é importante e 37 

será avaliada pela Comissão, que também tem representação discente. A estudante 38 

Luciana Palharini informou que a articulação com os estudantes está um pouco difícil de 39 

acontecer mas, que seus representantes estão fazendo o possível para melhorar esta 40 

situação. e) O Professor Vicente Rodriguez comunicou que provavelmente na próxima 41 

semana a Coordenação de Extensão estará encaminhando aos Departamentos uma nova 42 

demanda para o Projeto “Teia do Saber” para o ano 2004 e solicitou um cuidado especial 43 

na discussão do assunto, principalmente na forma de trabalho e na representação 44 

departamental. A Coordenação de Extensão está disponível para maiores informações. A 45 

Professora Nora Rut aproveitou a oportunidade para reiterar à Congregação a elaboração 46 

de uma política para os cursos de extensão na FE, bem como a constituição de uma 47 

Comissão e suas atribuições. Nesse momento, a Professora Nora Rut foi esclarecida que 48 

a Comissão já está constituida e que será dada maior visibilidade a isto.  f) A Professora 49 

Sonia Giubilei: 1- divulgou o “II Seminário Paulo Freire”, no dia 12/05/04, às 9:00 horas, 50 

no Centro de Convenções da Unicamp. O evento será divulgado amplamente através de 51 
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folders; 2- sugeriu que a Direção/FE faça, novamente, eleições para a representação 1 

docente MS-5 e MS-6, junto à Congregação. g) O Professor Jorge Megid: 1- esclareceu 2 

ao Professor Renê Trentin que em relação a não inclusão em pauta dos assuntos bolsa 3 

PPBIG e constituição da banca do concurso do DEFHE, isto não ocorreu porque, com 4 

respeito ao PPBIG a Reitoria ainda não respondeu a solicitação da FE quanto à abertura 5 

de concurso para a vaga da Professora Maria de Fátima; em relação a banca de concurso 6 

do DEFHE, a Direção aguarda o recebimento do ofício do Departamento indicando a 7 

banca, lembrando que pelas normas da Universidade a banca não deverá conter 8 

membros ex-orientadores dos candidatos, o que só poderá ocorrer após o encerramento 9 

do período de inscrições. 2- informou que na reunião da CAD de ontem, o Sr. Reitor 10 

prestou alguns esclarecimentos sobre o assassinato de um jovem na Moradia no último 11 

final de semana. Destacou as sugestões enviadas, pela assembléia de moradores do 12 

local, solicitando basicamente um maior controle na saída e entrada da Moradia. A 13 

estudante Luciana Palharini, como moradora do local, disse que discorda das medidas 14 

aprovadas na assembléia. Algumas medidas já tinham sidos propostas como: restringir o 15 

acesso dos ônibus; cotação do auxílio moradia em R$ 150,00 o que inviabilizaria receber 16 

também a bolsa trabalho; proibir o acesso de carros estranhos o que dificultaria a 17 

possibilidade de visitas. Em sua opinião, o problema deveria ser visto com maior cautela, 18 

pois poderia ocorrer em qualquer lugar. Trata-se de  um  crime do cotidiano, que envolvia 19 

questões passionais. Segundo a estudante Luciana Palharini, a Moradia é a extensão do 20 

Campus e, portanto, deve estar aberta a todos. A Professora Maria do Carmo Martins 21 

discorda de que se trata de um caso pontual. A morte de um jovem seja onde for é 22 

lamentável e não pode jamais ser visto como parte natural da nossa realidade, por mais 23 

violenta que ela esteja, inclusive porque o papel aqui é discutir e atuar no sentido de 24 

minimizar tais situações. Como membro antiga da TABA, movimento estudantil da década 25 

de 80, a Professora Maria do Carmo disse que sempre atuou no sentido de obter a 26 

criação da moradia e, por isso, fica muito à vontade para situar a moradia estudantil como 27 

um espaço privilegiado, não no sentido de uma diferenciação, mas sim, como um ganho 28 

significativo à sociedade. A moradia é realmente a extensão do Campus mas, com suas 29 

especificidades. Finalizando, a Professora Maria do Carmo disse que não gostaria que 30 

este triste episódio fosse tratado como uma fato público e corriqueiro; 3- O Professor 31 

Jorge Megid: 1- solicitou que fosse distribuído, aos senhores conselheiros, para ciência o 32 

documento “Balanço da Receita e Despesa da Unicamp”, discutido ontem na reunião da 33 

CAD e a última versão da Minuta do Regimento da Faculdade de Educação. A referida 34 

Minuta já foi encaminhada à Procuradoria Geral da Unicamp para análise e estaremos 35 

aguardando o retorno para prosseguir com as adequações necessárias e, após, 36 

encaminhar em definitivo para aprovação nos órgãos superiores; 4- lembrou que em 37 

fevereiro deste ano realizou-se, a convite da Direção/FE, uma reunião geral de docentes 38 

com a finalidade de equacionar  a situação posta para os Cursos de Licenciaturas e a FE 39 

após a mudança do Regimento Geral, em dezembro de 2003. Ao final desta reunião, 40 

formou-se um grupo de trabalho que deveria redigir uma manifestação que  expressasse 41 

os sentimentos, preocupações e tomadas de decisão da FE em ralação à nova situação. 42 

Assim, foi feito um primeiro esboço dessa manifestação para apreciação da Congregação. 43 

A seguir, o Senhor Diretor solicitou que tal documento fosse distribuído, aos senhores 44 

conselheiros, para análise. Após uma discussão acerca do tema decidiu-se: a) fazer uma 45 

divulgação dos princípios estabelecidos pela FE com relação aos Cursos de Licenciaturas 46 

e as parcerias com outras Unidades (documentos já aprovados em Congregação); b) 47 

fazer manifestações verbais nos diferentes órgãos reforçando os princípios e 48 

manifestando o desconforto da FE diante da situação e; c) não encaminhar a carta a 49 

nenhum órgão da Universidade e retorná-la ao grupo de trabalho que a elaborou para 50 

ciência de tais decisões.  A referida carta encontra-se anexada ao original desta ata. II) 51 
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ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) OF.CL.FE.nº. 26/2004 – informando o 1 

desligamento da Professora Márcia Maria Strazzacappa Hernández como Coordenadora 2 

dos Cursos de Licenciatura/FE. O Professor Jorge Megid esclareceu que, após consulta à 3 

Secretaria Geral, a Direção/FE pode nomear a Professora Maria Inês F. Petrucci dos 4 

Santos Rosa, atual Coordenadora Associada, para assumir a Coordenação até encerrar o 5 

mandato inicial para o período de 04/06/2003 a 03/06/2005, lembrando que o nome da 6 

Professora Maria Inês Petrucci já havia sido submetido e referendado pela comunidade, 7 

como Coordenadora Associada, por ocasião da consulta para a Coordenação da 8 

Licenciatura em maio de 2003. Desta forma, a Professora Maria Inês que aceitou o 9 

convite para ASSUMIR A Coordenação da Licenciatura indicará outro docente para a 10 

Coordenação Associada. A Direção/FE encaminhará à Reitoria a decisão tomada após 11 

homologação da Congregação na próxima reunião. A.2) Solicitação de permuta da Profª. 12 

Drª. Carmen Lúcia Soares da FE com o Prof. Dr. Adilson Nascimento de Jesus da FEF. 13 

Após a leitura da carta da Professora Carmen Lúcia, o Professor Guilherme do Val T. 14 

Prado, Chefe do DEME, reafirmou que a permuta não acarretará ônus para nenhuma das 15 

Unidades e que tais procedimentos estão de acordo com o Regimento Geral da Unicamp. 16 

A seguir, os senhores conselheiros solicitaram vários esclarecimentos com relação à 17 

carga didática, credenciamento junto ao Programa de Pós-Graduação e a atuação nos 18 

Cursos de Graduação de ambos os docentes. O Professor Renê Trentin disse que 19 

lamenta muito pois tinha uma boa convivência com a Professora Carmen Lúcia e sugeriu 20 

que o Professor Adilson seja formalmente comunicado sobre suas responsabilidades e 21 

atribuições aqui na FE. Disse também saber que o Professor Adilson é muito elogiado e 22 

querido por todos. O  Professor Jorge Megid esclareceu que, após contatos entre as 23 

Direções da FEF e FE e consultas à Secretaria Geral, está tranqüilo em encaminhar o 24 

assunto pois o processo segue normas previstas pela Universidade, havendo 25 

concordância dos docentes envolvidos, do DEME e das Direções da FEF e FE.  26 

Aproveitando a oportunidade, o Senhor Diretor sugeriu à Congregação/FE que estabeleça 27 

alguns critérios para futuras permutas que vierem ocorrer na FE e, solicitar que o pedido 28 

de permuta em questão, seja incluído no item “Para Deliberação” nesta sessão. O 29 

Professor Vicente Rodriguez ressaltou a qualidade da Professora Carmen Lúcia Soares  e 30 

sua preocupação com relação a carga docente que ela deixará na Licenciatura, tendo em 31 

vista a atual conjuntura na Universidade. Portanto, sugeriu, sem querer prejudicar nenhum 32 

dos docentes envolvidos, que o assunto seja encaminhado à CEPE/FE para análise. O 33 

Professor Renê  Trentin disse que nada impede que a Congregação hoje aprove a 34 

solicitação em questão e também que a CEPE/FE se pronuncie em futuros casos. Diante 35 

da sugestão feita pelo Professor Renê Trentin, o Professor Vicente Rodriguez disse 36 

sentir-se contemplado. A servidora Cármen Lúcia R. Arruda registrou o prazer que teve 37 

em trabalhar com a Professora Carmen Lúcia junto a Revista Proposições e que foi uma 38 

experiência muito enriquecedora. Decidiu-se, então, incluir o assunto como item de 39 

deliberação. B) Para Homologação: B.1) OF.CL.FE.nº.16/2004 – solicitando aprovação 40 

do Proc. 01-P-26720/2003 referente elaboração do Catálogo de Graduação/2005 – 41 

Licenciatura Integrada Química-Física. B.2) OF.CL.FE.nº.14/2004 – solicitando aprovação 42 

da apostila de diplomas de Licenciatura em Dança: “Apostilamos o presente diploma, nos 43 

termos da legislação vigente, para constar que os conteúdos programáticos do Curso de 44 

Licenciatura em Dança ultrapassam aqueles considerados fundamentos básicos na 45 

formação do então licenciado em Educação Artística”. B.3) OF.Pedagogia FE nº.022/2004 46 

– alterações para o Catálogo de 2005. B.4) Proposta de elaboração do Catálogo dos 47 

Cursos de Graduação/2005 – PROESF. Todos os itens acima fora homologados por 48 

unanimidade. Inclusão em Pauta: Solicitação de permuta da Profª. Drª. Carmen Lúcia 49 

Soares da FE com o Prof. Dr. Adilson Nascimento de Jesus da FEF. O referido item será 50 

apreciado como item C.8. C) Para Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram 51 
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destacados e colocados em votação foram aprovados por unanimidade: C.1) Sumário 1 

Executivo do Relatório DATACAPES. C.5) Recondução das Professoras Doutoras Ana 2 

Lúcia Goulart de Faria, como titular e Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, como suplente, para 3 

representar a FE no Núcleo de Estudos de Gênero – PAGU. A seguir, passou-se à 4 

apreciação dos itens destacados: C.2) Proposta de calendário da eleição do Coordenador 5 

dos Cursos de Pós-Graduação e do Coordenador de Biblioteca/FE. Tendo em vista as 6 

sugestões propostas pela Direção/FE, conforme consta da pauta e da Coordenação de 7 

Pós-Graduação/FE, o calendário aprovado por unanimidade é o seguinte: Inscrições: 17 e 8 

18/05/04; Debates: 19, 20 e 21/05/04; Eleições: 25 a 28/05/04 e; Apuração: 28/05/04, às 9 

17:30 horas. C.3) Relatórios de Atividades – Pareceres dos Departamentos e 10 

Coordenações: Professores Doutores: Luis Enrique Aguilar – DASE, Maria Evelyna 11 

Pompeo do Nascimento – DASE, Valério José Arantes – DEPE e, Maria Teresa Eglér 12 

Mantoan – DEME. A Professora Ana Lúcia Guedes Pinto, representante da FE junto a 13 

CADI, chamou a atenção para pequenos erros numéricos e gramaticais em alguns 14 

pareceres, que serão revistos pelo respectivos Departamentos. Todos os pareceres foram 15 

aprovados por unanimidade. C.4) Solicitação de indicação de membro titular e suplente 16 

para o Conselho Municipal de Educação. O Professor Jorge Megid esclareceu que, em 17 

virtude da aposentadoria da Professora Helena Costa L. de Freitas, ela solicitou seu 18 

desligamento como membro titular do Conselho. Lembrou também que a Professora 19 

Maria José P.M. de Almeida já havia solicitado seu desligamento como suplente. Assim, a 20 

Congregação necessita indicar, agora, outros dois docentes para assumirem o cargo. 21 

Diante disto, sugeriu a indicação do Professor Vicente Rodriguez, já consultado pela 22 

Direção/FE, tendo em vista seu cargo de Coordenador de Extensão/FE e seu interesse de 23 

pesquisa no campo das políticas públicas. A Professora Sonia Giubilei propôs consultar a 24 

Professora Helena Freitas para continuar a representar a FE, caso a docente solicite sua 25 

permanência na FE. Desta forma, o Professor Vicente Rodriguez assumiria a suplência. 26 

Houve uma discussão acerca do tema e, decidiu-se, retirar o assunto de pauta para que a 27 

Direção/FE possa consultar a Professora Helena C.L de Freitas se gostaria de 28 

permanecer como representante titular da FE junto ao Conselho Municipal de Educação, 29 

independentemente de sua vinculação como Professora Colaboradora Voluntária. Em 30 

caso de aceite, o Professor Vicente Rodriguez seria indicado como membro suplente.  O 31 

item deverá ser encaminhado “ad referendum” pela Direção/FE e homologado na próxima 32 

reunião da Congregação. C.6) OF.CL.FE.nº. 023/2004 – indicação dos representantes da 33 

FE nas Comissões de Graduação das Unidades. Após a leitura do ofício, a Professora 34 

Márcia Strazzacappa informou que ainda faltava indicar os representantes da FE junto a 35 

Enfermagem, Matemática e Educação Física. Foi sugerido, pelos senhores conselheiros, 36 

que a Direção/FE consulte a Professora Carmen Lúcia Soares para continuar a 37 

representar a FE, junto `FEF, até a finalização da tramitação de sua transferência para a 38 

FEF e que os senhores Chefes de Departamento se esforcem para indicarem os 39 

representantes para a Enfermagem e Matemática. Todos os nomes apresentados foram 40 

aprovados por unanimidade. C.7) OF.CL.FE.nº. 27/2004 – encaminhando as 41 

reformulações dos Cursos de Licenciatura. A Professora Márcia Strazzacappa prestou 42 

algumas informações com relação às reformulações e, após uma discussão acerca do 43 

documento, decidiu-se constituir uma Comissão Especial de Assessoramento da 44 

Congregação para elaborar uma minuta sobre a Comissão de Estágios da FE, visando 45 

atender a Resolução GR 38 de 30/05/2003. A Comissão Especial será composta pelas 46 

Coordenações de Licenciatura e Pedagogia e pelos atuais membros da CLN/FE . Decidiu-47 

se também que a Direção/FE junto com a Coordenação de Licenciaturas elaborem um 48 

calendário de ações para o mês de maio a fim de que a proposta de participação da FE 49 

quanto às atividades didáticas e disciplinares nos Cursos de Licenciatura seja apreciada 50 

até a próxima reunião da Congregação. O referido ofício encontra-se anexado ao original 51 
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desta ata. O Professor Jorge Megid, em nome de todos os senhores conselheiros, 1 

agradeceu a Professora Márcia Strazzacappa pelo seu trabalho e dedicação frente a 2 

Coordenação de Licenciaturas/FE nos últimos anos. C.8) Solicitação de permuta da Profª. 3 

Drª. Carmen Lúcia Soares da FE com o Prof. Dr. Adilson Nascimento de Jesus da FEF. 4 

Tendo em vista a discussão já ocorrida o referido item foi aprovado por unanimidade. 5 

Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que 6 

assino e submeto à apreciação dos senhores membros. Campinas, 05 de Maio de 2004.          7 


