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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos dezenove dias do mês de abril de 2 

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

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

Goulart de Faria, Cármen Lúcia Rodrigues Arruda, Estevon Nagumo, Jorge Megid Neto, Luciana 5 

Leandro da Silva, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo 6 

Martins, Nora Rut Krawczyk, Regina Maria de Souza, Renê José Trentin Silveira, Vera Lúcia 7 

Gonçalves e Vicente Rodriguez. Ausências justificadas: Ana Lúcia Guedes Pinto, Guilherme do Val 8 

Toledo Prado e Patrícia Ferreira Rodrigues. De início, a Professora Agueda Bernardete Bittencourt 9 

pediu licença aos senhores conselheiros para que, após a análise da “Ordem do Dia”, houvesse um 10 

“Expediente”, tendo em vista a urgência de um único assunto. Após a anuência dos senhores 11 

conselheiros, passou-se à apreciação da ORDEM DO DIA: A) Para Deliberação:  - Elaboração da 12 

lista Tríplice a ser encaminhada ao Magnífico Reitor para indicação do Diretor da Faculdade de 13 

Educação, mandato 2004/2008. A Senhora Diretora passou a palavra à Professora Angela Soligo, 14 

Presidente da Comissão Eleitoral que indicou a nova Direção da Faculdade de Educação, mandato 15 

2004/2008. A Professora Angela Soligo prestou esclarecimentos referente ao processo eleitoral, 16 

inclusive com relação as ocorrências verificadas durante toda a semana  e aos cálculos feitos. Foram 17 

distribuídos, aos senhores conselheiros os seguintes documentos: “Tabela 1 – Percentagem 18 

proporcional ponderada de votos”; “Tabela 2 – Percentagem de votos da consulta (simulação 19 

paritária)”, “Cálculos para elaboração da relação docentes/alunos/funcionários para os resultados 20 

ponderados (1/5; 1/5; 3/5); “Cálculos para elaboração da relação docentes/alunos/funcionários para 21 

os resultados paritários”  e “ìndices e percentuais ponderados”. Os documentos citados encontram-22 

se anexados ao original desta ata. A Professora Angela Soligo esclareceu ainda que a demora na 23 

divulgação dos resultados deu-se por conta das dificuldades encontradas na elaboração dos cálculos. 24 

A seguir, a Professora Agueda B. Bittencourt agradeceu a colaboração de toda a Comissão 25 

Eleitoral, pelo sucesso de todo o processo, bem como o auxílio prestado pelo estudante Clécios 26 

Vinícius Batista e Silva na elaboração dos cálculos. Aproveitou também para parabenizar e desejar 27 

sucesso aos eleitos Professores Jorge Megid Neto e Regina Maria de Souza, que assumirão a 28 

Direção/FE no próximo dia 05/05/2004. A Senhora Diretora informou ainda o compromisso 29 

assumido pelo Senhor Reitor, Professor Carlos Henrique de Brito Cruz, em indicar sempre o 30 

primeiro nome das listas tríplices encaminhadas. Antes do início da “Ordem do Dia”, a estudante 31 

Luciana Leandro da Silva, pediu licença aos senhores conselheiros para ler uma “Carta à 32 

Comunidade da Faculdade de Educação”, a qual segue na íntegra: “ Durante esta semana, a 33 

comunidade da Faculdade de Educação foi consultada sobre os nomes daqueles que ocuparão o 34 

posto de Diretor e Diretor Associado nos próximos 04 anos. Esta consulta prevê uma participação 35 

diferenciada dos membros de sua comunidade. A proporção prevista para o peso dos votos docente, 36 

discente e dos funcionários é de 3/5, 1/5 e 1/5, respectivamente. Tendo em vista a grande 37 

desproporcionalidade foi proposta em assembléia a mudança dessa situação para o VOTO 38 

PARITÁRIO. A paridade é uma forma de escolha que proporciona a mesma responsabilidade aos 39 

segmentos da comunidade acadêmica. Nesse sistema, os votos do conjunto dos professores teriam o 40 

mesmo peso que os votos do conjunto dos estudantes e os votos do conjunto dos funcionários. Além 41 

dessa proporção, ainda é necessário lembrar que estamos diante de uma consulta e não de eleição . 42 

No final do processo, a Congregação da Faculdade, outro órgão majoritariamente formado por 43 

professores, fará uma lista tríplice a ser encaminhada ao Reitor, que dará a palavra final. 44 

Inconformados com essa situação, os estudantes da Faculdade realizaram, então, duas assembléias 45 

gerais, no último dia 12/04, à tarde e à noite, decidindo pelo voto nulo, como forma de 46 

questionamento desse processo anti-democrático, escrevendo “PARIDADE JÁ” nas cédulas. É 47 

importante ressaltar que estamos questionando o PROCESSO ELEITORAL como um todo, pois 48 

este não proporcionou uma ampla discussão na Faculdade sobre seus problemas e as possíveis 49 

soluções, sobre sua relação com a comunidade externa, com a Reitoria e as outras Unidades da 50 

Unicamp. Acreditamos que a própria Faculdade perde uma grande oportunidade de se politizar e 51 
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envolver mais atores nos processos de discussão e de decisão que ocorrem em seu interior. Nesse 1 

sentido, conclamamos a comunidade da FE, a questionar e manifestar sua opinião sobre esse 2 

processo, para juntos chegarmos a uma democracia de fato. Assembléia Geral dos Estudantes da 3 

Faculdade de Educação”. Após a leitura, a Professora Agueda B. Bittencourt cumprimentou os 4 

estudantes pela iniciativa e lamentou que a carta não tenha chegado à Direção/FE. Esclareceu ainda 5 

que o cálculo da simulação paritária foi feito por iniciativa da Comissão Eleitoral e da Direção/FE 6 

que ouviu os apelos dos estudantes. Disse também que este é um tema polêmico e que merece ser  7 

debatido nos três segmentos da FE para se chegar a uma posição de consenso. Mais uma vez louvou 8 

a iniciativa dos alunos e disse achar importante que os mesmos se envolvam com os problemas da 9 

FE. Com relação ao envio da uma lista tríplice à Reitoria, sugeriu o cumprimento da norma geral, 10 

pois além de ser uma praxe adotada na Unidade é o procedimento adotado na Unicamp. Sendo 11 

assim, os senhores conselheiros, após pensarem em alguns critérios para indicarem o terceiro nome 12 

da lista, já que os dois primeiros nomes seriam dos Professores Jorge Megid Neto e Regina Maria 13 

de Souza, nomes indicados na consulta, sugeriram a indicação de um dos docentes mais antigos, ou  14 

de maior titularidade ou reconhecimento na FE. O Professor Renê Trentin sugeriu indicar algum 15 

conselheiro desta Congregação. O Professor Vicente Rodriguez pensando na titularidade, propôs o 16 

nome da Professora Liliana Rolfsen Petrilli Segnini. O Professor Vicente Rodriguez argumentou em 17 

favor do nome da Professora Liliana Segnini com o seu mérito acadêmico e pelo seu apoio aos 18 

candidatos eleitos. Não havendo outra sugestão, a Senhora Diretora solicitou outras indicações. A 19 

Professora Sonia Giubilei disse que o nome da Professora Liliana Segnini estava de acordo com os 20 

critérios e considerou que poderia se votar. Sendo assim, a Senhora Diretora colocou em votação a 21 

indicação da Professora Liliana Rolfsen Petrilli Segnini para constar como terceiro nome da lista 22 

tríplice, obtendo-se o seguinte resultado: 12 votos a favor e 03 abstenções. Declaração de voto do 23 

Professor Jorge Megid: “Me abstive por ser parte interessada do processo”. EXPEDIENTE: A 24 

Professora Agueda B. Bittencourt acusou o recebimento do e-mail da Sra. Creusa Ap. Dias, Chefe 25 

de Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Campinas que informa, tendo em vista uma 26 

solicitação feita pela Congregação/FE, em 31/03/04, sobre a matéria veiculada no “Caderno de 27 

Campinas”, da Folha de São Paulo com relação a tercerização da educação infantil no município de 28 

Campinas. Depois de vários argumentos a carta esclarece que a Secretaria de Educação pretende 29 

ampliar as parcerias para diminuir o déficit na Educação Infantil. Segundo a Secretaria isso não é 30 

tercerização, é ampliação no atendimento, porém com controle pedagógico e financeiro da 31 

Secretaria de Educação. A Professora Maria do Carmo Martins disse que, apesar da Professora 32 

Corinta Geraldi ter se sentido constrangida com a solicitação de esclarecimento, acha que a FE foi 33 

prudente, pois o assunto é preocupante. Em sua opinião, o e-mail esclarece mas, como mesmo disse 34 

a Sra. Chefe de Gabinete, é informal, pois a Professora Corinta Geraldi no momento da resposta 35 

estava em Brasília. A Professora Agueda B. Bittencourt lembrou que a Professora Corinta Geraldi 36 

está à disposição da FE para agendar uma reunião para esclarecimentos ou enviar uma resposta 37 

formal. O e-mail na íntegra encontra-se anexado a esta ata. Finalizando, a Senhora Diretora 38 

agradeceu todos os conselheiros pela agradável convivência e, em especial, o Professor Jorge 39 

Megid pelo companherismo nestes últimos quatro anos. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. 40 

Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores membros. 41 

Campinas, 19 de abril de 2004.     42 


