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ATA DA CENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO.  Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quatro, 2 

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

presença dos seguintes membros: Agueda Bernardete Bittencourt, Ana Lúcia Goulart de Faria, Ana 4 

Lúcia Guedes Pinto, Cármen Lúcia Rodrigues Arruda, Cassio Ricardo Fares Riedo, Estevon 5 

Nagumo, Guilherme do Val Toledo Prado, Josidelma Francisca de Souza, Jorge Megid Neto, Luis 6 

Enrique Aguilar, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo 7 

Martins, Nora Rut Krawczyk, Patrícia Ferreira Rodrigues, Regina Maria de Souza, Renê José 8 

Trentin Silveira, Sérgio Stoco, Sonia Giubilei e Vicente Rodriguez. Ausência justificada: Sivaldo 9 

Luís Martinelli. De início a Senhora Diretora submeteu à apreciação a Ata da Centésima 10 

Octogésima Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 02 abstenções e com as seguintes 11 

correções: página 02, linha 07, o parágrafo ficou assim redigido: “ ....em virtude da finalização da 12 

impressão do caderno de resumos do “II Seminário de Teses e Dissertações em Andamento”, que 13 

será distribuído a todos os participantes, professores e ingressantes na Pós-Graduação, o discente 14 

Cassio  F. Riedo mais uma vez agradeceu; página 02, linha 09: substituir “aula Inaugural”, por 15 

“Aula Magna”; página 03 linha 21, o parágrafo ficou assim redigido: A Professora Nora Rut 16 

Krawczyk sugeriu ainda que a Direção/FE continue a negociar com os responsáveis pelo Xerox/FE 17 

para cobrar o preço do xerox igual aos de outras Unidades da Universidade e para que não 18 

cobrem dos professores da FE os xerox das pastas. Sugeriu ainda que a Prefeitura do Campus 19 

seja informada da situação para que tomem as providências necessárias”; página 04, linha 25: 20 
onde leu-se “Krawcyk” lê-se “Krawczyk”. I) EXPEDIENTE: A) A Professora Márcia Strazzacappa: 21 

1- convidou todos os docentes /FE para uma reunião no dia 06/04/04, 3ª. feira, às 10 horas, no 22 

Salão Nobre/FE, para discutir o posicionamento da FE frente às reformulações curriculares da 23 

licenciatura e propostas de parceria acadêmica com as Unidades; 2- informou que o 24 

LABORARTE/FE – Laboratório de Estudos sobre o Ensino de Artes estará recebendo, atendendo 25 

uma reivindicação antiga da FE,  duas bolsistas SAE para desenvolver atividades com os 26 

funcionários e professores/FE, no período da manhã e tarde. Outras informações, inclusive com 27 

relação as inscrições serão colocadas na rede FE em breve. B) A Professora Maria do Carmo 28 

Martins: 1- reiterou que no dia 12/04/04 é o prazo final para a Coordenação encaminhar à DAC 29 

solicitações de alteração para catálogo 2005, para disciplinas de graduação. As solicitações 30 

deverão ter aprovação da Comissão de Pedagogia e da Congregação/FE; 2- lembrou que no dia 31 

de ontem, às 17:30 horas, na sala da Congregação ocorreu a Conferência “Avaliação docente e 32 

formação de professores em Cuba”, ministrada pela Profª Drª. Olga Franco García do Ministério da 33 

Educação de Cuba e, às 19:00 horas no Salão Nobre/FE, a aula inaugural da graduação 34 

“Educabilidade do eleitor”, ministrada pelo Prof. Dr. Michel Offerlé, da Universidade de Paris I. 35 

Aproveitou ainda para agradecer a todos que colaboraram na realização dos eventos. C) O 36 

Professor Luis Enrique Aguilar informou a finalização do Relatório DATACAPES e que, com 37 

relação a qualidade dos dados, foi alcançado um índice superior ao do ano passado. O Programa 38 

deverá manter a nota ou ser reclassificado, graças à colaboração de todos os docentes. Destacou 39 

também a colaboração dos funcionários da Coordenação de Pós-Graduação, principalmente as 40 

Sras. Cleonice P. Pardim, Gislene Perpétuo Gonçalves, Lúcia Helena Aguilari e a estagiária 41 

Rosineide Santos da Silva, pela dedicação e qualidade do trabalho apresentado. A Professora 42 

Agueda B. Bittencourt também aproveitou para agradecer toda a equipe da Coordenação de Pós-43 

Graduação, as Chefias e Secretárias de Departamentos, bem como os representantes de pós-44 

graduação que conseguiram agregar todas as produções de discentes. D) A Professora Nora Rut 45 

Krawczyk informou que nos dias 13 e 14/04/04 acontecerá o Seminário “Sociologia e Antropologia 46 

da Educação: relações entre Educação, Trabalho e Ciência”, ministrado pelo Prof. Dr. Telmo H. 47 

Caria, da Universidade Trás-dos-Montes e Alto Douro e pesquisador do Centro de Investigação e 48 

Intervenção Educativa da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Cidade do Porto, 49 

Portugal. Informou ainda que no dia 16/04 haverá uma discussão sobre um possível convênio com 50 

a Universidade de Portugal. E) A Professora Ana Lúcia G. de Faria manifestou surpresa e 51 

indignação com as informações divulgadas pela imprensa no “Caderno de Campinas” da FSP com 52 

relação a tercerização da educação infantil no município de Campinas e acha que a FE deve 53 

protestar contra tal medida. A Professora Agueda B. Bittencourt, sugeriu, então, a elaboração de 54 

uma carta, em nome da Congregação/FE, à Sra. Secretária de Educação, Profª. Drª. Corinta Maria 55 

G. Geraldi, solicitando maiores esclarecimentos a respeito do assunto. O Professor Renê Trentin 56 
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completou sugerindo que a Sra. Secretária também seja convidada a participar de um debate 1 

amplo na FE. As duas sugestões foram acatadas por unanimidade. E) A Professora Agueda B. 2 

Bittencourt: 1- reiterou o convite enviado, via e-mail, a todos os docentes da FE para participarem 3 

de uma reunião no dia 07/04, às 14 horas, na sala da Congregação, com docentes da Universitat-4 

Gesamthochschule, Siegen, da Alemanhã. O objetivo principal da delegação é manter contatos 5 

com professores universitários brasileiros para troca de informações sobre possibilidades de 6 

futuros projetos em comum e apresentações das líneas de pesquisas de ambas as Faculdades de 7 

Educação; 2- solicitou a distribuição do Edital para o Concurso Público de Provas e Títulos para 8 

provimento de cargo de Professor Doutor e informou que, tendo em vista a alteração da 9 

Deliberação/CONSU na reunião de ontem, a  partir de agora, a nota final de cada examinador será 10 

média ponderada das notas por ele atribuídas às provas. O peso de cada prova será estabelecido 11 

no regimento de cada Unidade. Os Departamentos agora deverão decidir os pesos das provas e 12 

se estes valerão para todos os concursos da FE ou se o peso das provas ficarão a cargo de cada 13 

Departamento. A partir de agora, também as Congregações das Unidades serão a instância 14 

máxima para homologação dos concursos. A CEPE e o CONSU mantêm-se com instâncias de 15 

recursos. O referido Edital será encaminhado às Chefias para análise e decisão; 3- informou que 16 

na reunião de ontem do CONSU foi aprovada a Proposta de Avaliação Institucional da UNICAMP, 17 

com início já no 2º. semestre/2004 com a utilização dos dados do SIPEX. Desta forma, a FE 18 

precisará ter um cuidado especial com o SIPEX, já que alguns Departamentos/FE alimentam 19 

preferencialmente o sistema Plataforma LATTES. Esta medida obriga a FE a repensar a opção 20 

pelo SIPEX sob pena de que a avaliação institucional prejudicada. O Professor Vicente Rodriguez 21 

sugeriu convidar o Setor de Informática/FE e os responsáveis pelo SIPEX na Universidade para 22 

uma reunião e levantamento dos problemas, inclusive com relação a “conversação” entre a 23 

plataforma LATES e o SIPEX. Em não havendo diálogo seria o caso da FE se manifestar junto à 24 

Reitoria para a opção por um único sistema. A Professora Agueda B. Bittencourt esclareceu que a 25 

Direção/FE, desde a gestão do Professor Luiz Carlos de Freitas, vem enfrentando sérios 26 

problemas com relação ao SIPEX e que estes ainda não foram adequadamente solucionados. O 27 

Professor Luis Aguilar concordou com a Professora Agueda B. Bittencourt e afirmou tratar-se de 28 

um problema muito sério. Aproveitou também para esclarecer alguns problemas enfrentados tanto 29 

pela Coordenação de Pós-Graduação, como pelas senhoras Secretárias de Departamento. Após 30 

alguns conselheiros se manifestarem também com relação aos problemas enfrentados com os 31 

sistemas LATTES e Sipex, a Professora Nora Rut Krawzyk sugeriu à Direção/FE que providencie 32 

um treinamento às Secretárias de Departamentos para padronização dos critérios de inserção dos 33 

dados; 4- informou também que na reunião do CONSU de ontem foi aprovada uma nova 34 

distribuição de vagas docentes e que a FE foi beneficiada com mais duas vagas. Uma destas 35 

vagas, conforme decisão anterior da CEPE/FE será do DECISAE, cabe agora, a Comissão atribuir 36 

a segunda vaga.  Aproveitando o ensejo a Professora Agueda B. Bittencourt esclareceu alguns 37 

casos de substituição da FE: a Professora Ana Lúcia H. Nogueira foi contratada em substituição a 38 

Professora Corinta Maria G. Geraldi e seu contrato termina em junho/2004. A professora em 39 

questão já foi alertada pela Direção/FE para ficar atenta aos futuros concursos que se abrirão no 40 

interior da FE; o Professor José Rafael Madureira foi contratado em substituição à Professora 41 

Eliana Ayub e seu contrato terminará em aproximadamente 04 meses com o retorno da mesma 42 

que se encontra em licença maternidade. O referido docente não tem nenhuma perspectiva de 43 

contratação; com relação à Professora Márcia Malavazzi, a Senhora Diretora esclareceu que a 44 

mesma foi contratada em substituição emergencial à Professora Roseli Cação, tendo em vista sua 45 

mudança de regime. Por solicitação da Reitoria a Professora Márcia foi obrigada a prestar seleção 46 

pública. Após a seleção a Direção/FE entendeu que ela detém uma vaga atribuída pela Reitoria. A 47 

verba relativa a esta vaga foi retirada do “Quadro de Expansão” da FE. Com a volta da Professora 48 

Roseli Cação em RDIDP a Direção/FE encaminhou o processo à DGRH e teve como resposta que 49 

a verba deveria ser retirada daquela atribuída à Professora Márcia Malavazzi. A Direção/FE, agora, 50 

deverá demonstrar a necessidade de ambas as docentes no quadro da FE. A Professora Márcia 51 

Malavazzi está ciente do problema e demonstrou estar  muito tensa, pois após a seleção pública a 52 

qual se submeteu, a mesma se desligou de todos os outros vínculos empregatícios. A Professora 53 

Agueda B. Bittencourt esclareceu que vem fazendo o possível para solucionar o problema antes do 54 

término de sua gestão, junto a Direção/FE. Com relação a vaga deixada pela Professora Maria de 55 

Fátima Rosar no DEFHE, a Professora Agueda B. Bittencourt informou que, conforme norma da FE  56 
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a vaga assim que ela ocorrer, depois de publicada a exoneração da Professora Maria de Fátima 1 

Félix, retornará ao Departamento e que a Direção já está providenciando a abertura de concurso. 2 

Lembrou que tal encaminhando prende-se ao fato do Professora Renê Trentin ter sido informado 3 

pela DGRH que a abertura de concurso pode ser feita mesmo antes de publicada da exoneração 4 

da referida docente; 5- informou que a Banco Santander Banespa solicitou à Direção/FE 5 

autorização para utilização de espaço para a instalação de stand, faixas e banners no interior da 6 

FE. Esta ação, se autorizada, seria estruturada pelo Banco com a participação do Portal  Universia, 7 

através do qual seriam oferecidos gratuitamente serviços e conteúdos de interesse da comunidade 8 

acadêmica, como e-mail com 10mb de capacidade, acesso à Internet, vagas de estágio, bolsas de 9 

estudo no Brasil e exterior, bibliotecas virtuais, entre outros. Após um discussão acerca do assunto, 10 

decidiu-se não autorizar a utilização do espaço, tendo em vista tratar-se de uma instituição privada; 11 

6- solicitou a distribuição do Relatório da Gestão 2000/2004 e agradeceu toda a equipe, em 12 

especial ao Setor de Comunicação e Apoio Acadêmico, supervisionado pela Sra. Cármen Lúcia R. 13 

Arruda que auxiliou a Direção/FE na confecção do documento. Esclareceu que no decorrer de sua 14 

elaboração a Direção/FE tentou se lembrar nominalmente das pessoas mas que, 15 

antecipadamente, pede desculpas caso tenha esquecido de citar alguém. II) ORDEM DO DIA: A) 16 

Para Ciência: A.1) Substituição temporária na Secretaria de Departamento. A Professora Nora Rut 17 

Krawczyk informou que em reunião de 24/03/04 o DECISAE decidiu formalizar à Direção/FE o 18 

pedido de um/a funcionário/a que possa secretariar o Departamento enquanto a Sra. Lídia Paze 19 

cumpre a sua licença-maternidade. Tal formalização deve-se às dificuldades que o Departamento 20 

vem enfrentando para poder dar conta de suas atividades normais de docência, pesquisa e 21 

atendimento aos alunos, apesar da colaboração da Secretária do DEFHE, Sra. Ana Maria Arantes 22 

e de suas colegas, assim como dos próprios professores do Departamento. A Professora Agueda 23 

B. Bittencourt esclareceu que a Direção/FE vem tentando várias maneiras de suprir a falta da Sra. 24 

Lídia Paze, inclusive com a contratação temporária de uma estagiária, tendo em vista que a 25 

Unidade não tem verba de vacância e espera que o problema esteja resolvido até a próxima 26 

semana. A Professora Ana Lúcia G. de Faria sugeriu que a Direção/FE solicite à  Reitoria uma 27 

contratação emergencial da mesma maneira que ocorre com as contratações de docentes. A 28 

Professora Nora Rut disse que apesar de concordar com a Professora Ana Lúcia não acha 29 

prudente iniciar este processo agora, tendo em vista a urgência e a iniciativa da Direção em 30 

contratar uma estagiária. Acha ainda que esta reivindicação deve partir do Sindicato dos 31 

funcionários e, não da Direção/FE.  Finalizando, a Professora Nora Rut agradeceu o empenho da 32 

Direção/FE, bem como as Secretárias dos Departamentos, principalmente, a Sra. Sueli Ap. 33 

Bonatto, que secretariou a reunião do DECISAE, no dia 24/03/04. B) Para Homologação: B.1) 34 

OF.Pedagogia/FE nº.016/2004 – alterações para o catálogo vigente, a partir de 2004 nas seguintes 35 

disciplinas: EP243 – Antropologia da Educação – retirada da equivalência com a EP142, EP142 – 36 

Educação e Antropologia Cultural – retirada da equivalência com a disciplina EP243 e EP145 – 37 
com carga docente de 04 horas em sala de aula. B.2) Parecer de complementação do Projeto de 38 

Pesquisa, para admissão na PP/QDUEC: Professores Doutores: Maria Cristina Menezes – DEFHE, 39 

Heloísa Helena Pimenta Rocha – DEFHE. Soely Aparecida Jorge Polydoro – DEPE, Ana Lúcia 40 

Guedes Pinto – DEME e, Maria Inês Petrucci dos Santos Rosa – DEME. Os itens B.1 e B.2 foram 41 

homologados por unanimidade. Inclusões em pauta: a) OF.CL.FE/nº.012/04 – proposta de 42 

alteração para os Catálogos de Graduação/2005; b) OF.DEFHE/FE nº.018/04 – solicitação de 43 

abertura de Processo de Seleção Pública, visando a substituição da Profª. Drª. Maria de Fátima 44 

Felix Rosar; c) Proc.01-P-05260/1993 – Minuta de Termo Aditivo nº. 01 ao Convênio de 45 

Cooperação Técnica e Científica entre a UNICAMP e a Universidade de Sorocaba – UNISO. 46 

Parecer favorável da CCCPS/FE; d) Proposta de oferecimento de Curso de Extensão: Educação, 47 

Infâncias e Sexualidade no Cotidiano das Escolas de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 48 
Fundamental. Parecer favorável da CCCPS/FE e, e) Contrato de Prestação de Serviço nº.2567 – 49 

solicitação de prorrogação do Coordenador do LaPPlanE, Prof. Dr. Newton Antonio P. Bryan. 50 

Parecer favorável do DASE e CCCPS/FE. Os itens incluídos serão apreciados como C.13, C.14, 51 

C.15, C.16 e C.17, respectivamente. C) Para Deliberação: os itens a seguir não foram destacados 52 

e colocados em votação foram aprovados por unanimidade: C.1) Relatórios de Atividades – 53 

Pareceres dos Departamentos e Coordenações: Professores Doutores: Sérgio Eduardo Montes 54 

Castanho – DEFHE, Ana Luiza Bustamente Smolka – DEPE, Dario Fiorentini – DEME, Jorge 55 

Megid Neto – DEME, Cristina Bruzzo – DEME, Eliana Ayoub – DEME, Roseli Ap. Cação Fontana – 56 
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DEME e Liliana Rolfsen Petrilli Segnini – DECISAE. A Professora Ana Lúcia Guedes registrou a 1 

qualidade de todos os pareceres e parabenizou os docentes que os elaboraram. C.9) Proc.nº.01-P-2 

1633/99 – criação do Curso de Pós-Graduação em Avaliação – Relatório complementar narrativo 3 

do período de 30/12/2002 a 30/04/2003. C.10) Proc.nº.01-P-09009/2002 – solicitação de emissão 4 

de certificado de Especialização – Frederico Rodrigues Póvoa Leal. C.11) Proc.nº.01-P-5 

20421/2000 – solicitação de emissão de Certificado de Especialização – Andréa Knabem. Neste 6 

momento, os senhores conselheiros foram convidados pela Professora Agueda B. Bittencourt a 7 

dirigirem-se à Sala de Videoconferência onde foi dado continuidade à reunião agora acessível via 8 

internet. Com a chegada de todos, a Senhora Diretora agradeceu enfaticamente a Professora 9 

Ivany Rodrigues Pino e o Sr. Gilberto Oliani, ambos presentes neste momento, pela colaboração 10 

durante todo o processo e ainda o Professor Luiz Carlos de Freitas, Coordenador do Convênio 11 

FORD, convênio este cuja (100.000 dólares) foi aplicada na construção da sala. A seguir, passou a 12 

palavra a Professora Ivany Pino que destacou o grande esforço das pessoas envolvidas, bem 13 

como a finalidade e a importância da sala de videoconferência para a FE. Finalizando, a 14 

Professora Ivany Pino agradeceu a Direção/FE e desejou a comunidade um bom uso do espaço. A 15 

seguir, passou-se à deliberação dos itens destacados: C.2) Proposta de Regimento Interno. 16 

Parecer da Comissão de Legislação e Normas/FE. De início, a Professora Agueda B. Bittencourt 17 

com o auxílio da Sra. Maria Alice Giannoni e a Professora Nora Rut, membros da Comissão de 18 

Orçamento/FE, bem como o Professor Jorge Megid, Presidente da Comissão prestaram 19 

esclarecimentos acerca das várias sugestões recebidas com relação ao documento e informaram 20 

que a Comissão não teve tempo de se reunir para formalizar o parecer a ser apresentado nesta 21 

sessão. O Professor Jorge Megid lembrou ainda que todas as sugestões dos Departamentos, 22 

Áreas, Coordenações, Conselho de Administração e outras tinham sido contempladas na proposta. 23 

A seguir, os Professores Renê Trentin e Sonia Giubilei sugeriram que tais sugestões não fossem 24 

apreciadas hoje e encaminhadas à CLN/FE para análise e revisão da redação e também para 25 

adequação das normas entre a Proposta de Regimento/FE e o Regimento da UNICAMP. A 26 

Professora Agueda B. Bittencourt lembrou que, caso a proposta seja aprovada hoje, a mesma será 27 

encaminhada à Procuradoria Geral da UNICAMP, após à CLN/CONSU e, finalmente ao CONSU. 28 

Salientou ainda que não vê nenhum problema retornar o processo à CLN/FE, mas gostaria muito 29 

que a proposta fosse aprovada nesta sessão, já que este trabalho vem sendo realizado a mais de 30 

dois anos. A Professora Sonia Giubilei reiterou sua sugestão de retornar à CLN/FE, pois apesar de 31 

concordar com as propostas feitas, acha que o trabalho da Comissão deve ser respeitado e 32 

finalizado. O Professor Jorge Megid esclareceu que o trabalho da Comissão já tinha terminado do 33 

início de fevereiro/2004 e que ficou decidido que caso houvesse modificações ou outras sugestões 34 

a Congregação/FE do mês passado as encaminharia. Feito isto, também não vê necessidade de 35 

retornar o processo à CLN/FE. Diante do impasse, o Professor Renê Trentin sugeriu colocar em 36 

votação a retirado do assunto de pauta para retorno à CLN/FE ou a continuidade da discussão 37 

nesta sessão. Caso o assunto se mantenha o DEFHE tem outras sugestões a serem incluídas na 38 

proposta. Os senhores conselheiros acataram a sugestão feita e a Professora Agueda B. 39 

Bittencourt colocou em votação, obtendo-se o seguinte resultado: 08 votos a favor da retirada do 40 

assunto de pauta, 10 contra e 01 abstenção. Passou-se, então, a análise da proposta e vários 41 

conselheiros fizeram sugestões de alterações e inclusões e redação. O Professor Renê Trentin 42 

perguntou à Sra. Diretora quanto à obrigatoriedade ou não do Conselho Interdepartamental e 43 

propôs provocar uma discussão interna com relação a volta do Conselho com maior participação 44 

dos funcionários e estudantes, mesmo tendo ciência que a FE é contra tal Conselho. A Professora 45 

Agueda B. Bittencourt disse que a existência do Conselho não é obrigatória e que não vê problema 46 

nenhum em provocar esta discussão, apesar da FE ter sempre se manifestado contra a volta do 47 

Conselho Interdepartamental. Após o assunto ser debatido amplamente a Professora Agueda B. 48 

Bittencourt colocou em votação a proposta apresentada com as respectivas sugestões, obtendo-se 49 

o seguinte resultado: 12 votos a favor e 04 abstenções. Declaração de voto da discente Patricia 50 

Ferreira Rodrigues: “Me abstenho desta votação em meu nome e também em nome da 51 

representação estudantil, pois embora o Regimento Interno apresentado atualmente tenha levado 52 

em conta parte de nossas preocupações, este não abarcou o que consideramos primordial e que 53 

colocamos o tempo todo, em todos os espaços: a necessidade da paridade nas eleições/consultas 54 

e nos órgãos colegiados”. A proposta aprovada será encaminhada à Procuradoria Geral da 55 

Universidade para análise. C.3) Prestação de Contas/2004. Parecer da Comissão de 56 
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Orçamento/FE. C.4) Orçamento/2004. Parecer da Comissão de Orçamento/2004. Após a 1 

distribuição do parecer a Professora Agueda B. Bittencourt agradeceu a Comissão pelo trabalho 2 

realizado e colocou o documento em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O Professor 3 

Guilherme do Val T. Prado, membro da Comissão, agradeceu o discente Sérgio Stoco pela 4 

importante colaboração na realização do parecer. O Professor Jorge Megid também agradeceu a 5 

Comissão e sugeriu que a mesma acompanhe o orçamento/FE, juntamente com os funcionários do 6 

Setor, durante todo ano de 2004. C.5) Definição da instância da Faculdade de Educação para 7 

análise das Propostas de Parceria Acadêmica para as Licenciaturas. Inicialmente a Professora 8 

Márcia Strazzacappa lembrou a realização da reunião no dia 06/04/04, 3ª. feira, às 10 horas, no 9 

Salão Nobre/FE, para discutir o posicionamento da FE frente às reformulações curriculares da 10 

licenciatura e propostas de parceria acadêmica com as Unidades. A seguir, a Professora Agueda 11 

B. Bittencourt leu o OF.DEME/FE nº.12/2004 que sugere que as Propostas Pedagógicas dos 12 

Cursos de Formação de Professores (Licenciaturas) que venham a ser de responsabilidade de 13 

outras unidades de ensino da UNICAMP, que não a FE e que solicitem parceria acadêmica com a 14 

FE sejam analisadas pela Coordenação de Licenciaturas/FE. Houve uma discussão acerca do 15 

tema e deliberou-se por unanimidade o encaminhamento das Propostas de Parceria Acadêmica 16 

para as Licenciaturas através das direções de Unidade. Internamente a tramitação será: em 17 

primeiro lugar na Comissão de Licenciatura, após na CEPE da Congregação e em última instância 18 

na Congregação da FE. C.6) Atribuição de disciplinas – DEFHE. A Professora Agueda B. 19 

Bittencourt leu o ofício DEFHE/FE nº. 08/04 informando que não foi possível ao Departamento 20 

atribuir as disciplinas FP110-A, FP210-A, EL180-C e EL180-F, referentes ao 2º. semestre/2004 e 21 

lembrou que a Congregação/FE é a última instância para resolver este problema. O Professor 22 

Renê Trentin lembrou novamente a situação do DEFHE, reiterada muitas vezes neste fórum e, 23 

esclareceu que apesar do assunto ter sido debatido na reunião departamental, não vê como 24 

resolvê-lo. Disse ainda que é por este motivo que o DEFHE está solicitando em caráter 25 

emergencial 02 bolsas PPBIG, conforme consta do item C.7 desta pauta. A Professora Regina de 26 

Souza também lembrou a situação difícil pelo qual passa o DEPE pela falta de docentes e 27 

perguntou ao Professor Renê Trentin se com a vaga deixada pela Professora Maria de Fátima F. 28 

Rosar, tendo em vista sua demissão, e mais a vaga já atribuída ao Departamento no mês de março 29 

pelo CONSU o problema estaria resolvido. O Professor Renê Trentin respondeu que 30 

momentaneamente sim. Foi lembrado por alguns conselheiros o prazo curto que a Unidade tem 31 

para abertura do Concurso Público, tendo em vista a lei eleitoral e a Professora Agueda B. 32 

Bittencourt esclareceu que mesmo que o Concurso não seja homologado pela CAD, em tempo 33 

hábil, a Direção/FE poderá solicitar à Reitoria a contratação emergencial dos próprios docentes 34 

aprovados no Concurso e, após as eleições, os efetivar. A seguir, a Professora Maria do Carmo 35 

Martins disse que ficou surpresa com o encaminhamento feito pelo Professor Renê Trentin, pois a 36 

Congregação é a última instância para resolver a questão com relação a atribuição de disciplinas. 37 

O Professor Renê Trentin explicou que o problema foi encaminhado à Congregação, mas também 38 

às Coordenações e, se caso este não foi o procedimento correto pede desculpas. Disse ainda que, 39 

se for necessário, o assunto poderá ser retirado de pauta. Desta forma, a Professora Agueda B. 40 

Bittencourt consultou os senhores conselheiros que decidiram retirar o assunto de pauta para 41 

análise junto às Coordenações. C.7) Solicitação em caráter emergencial de 02 Bolsas PPBIG ao 42 

DEFHE. A Professora Maria do Carmo Martins disse que apesar da FE estar tendo experiências 43 

muito boas com os bolsistas PPBIG não gostaria de discutir especificamente o caso do DEFHE 44 

nesta sessão. Acha que a Congregação deveria olhar coletivamente o problema e, portanto, 45 

sugeriu que o assunto retorne à pauta da próxima reunião. A sugestão da Professora Maria do 46 

Carmo foi acatada por unanimidade. C.8) Solicitação de indicação de membro suplente para o 47 

Conselho Municipal de Educação, em substituição a Profª. Drª. Maria José Pereira Monteiro de 48 
Almeida. C.12) Sumário Executivo do Relatório DATACAPES. Tendo em vista o avançar da hora e 49 

a não urgência dos itens C.8 e C.12, os mesmos retornarão à pauta da próxima reunião. C.13) 50 

OF.CL.FE/nº.012/04 – proposta de alteração para os Catálogos de Graduação/2005. Após a leitura 51 

do ofício as alterações propostas foram aprovadas com 14 votos a favor e 02 abstenções. C.14) 52 

OF.DEFHE/FE nº.018/04 – solicitação de abertura de Processo de Seleção Pública, visando a 53 

substituição da Profª. Drª. Maria de Fátima Felix Rosar. A Professora Agueda B. Bittencourt 54 

esclareceu que o encaminhando da abertura de concurso prende-se ao fato do Professora Renê 55 

Trentin ter sido informado pela DGRH que a abertura de concurso pode ser feita mesmo antes de 56 
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publicada a exoneração da referida docente. Colocado em votação o referido item o mesmo foi 1 

aprovado por unanimidade. C.15) Proc.01-P-05260/1993 – Minuta de Termo Aditivo nº. 01 ao 2 

Convênio de Cooperação Técnica e Científica entre a UNICAMP e a Universidade de Sorocaba – 3 

UNISO. Parecer favorável da CCCPS/FE. Após a leitura do parecer o mesmo foi aprovado por 4 

unanimidade. C.16) Proposta de oferecimento de Curso de Extensão: Educação, Infâncias e 5 

Sexualidade no Cotidiano das Escolas de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 6 

Fundamental. Parecer favorável da CCCPS/FE. Após a leitura do parecer o mesmo foi aprovado 7 

por unanimidade. C.17) Contrato de Prestação de Serviço nº.2567 – solicitação de prorrogação do 8 

Coordenador do LaPPlanE, Prof. Dr. Newton Antonio P. Bryan. Parecer favorável do DASE e 9 

CCCPS/FE. Após a leitura dos pareceres, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Nada 10 

mais, havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto 11 

à apreciação dos senhores membros. Campinas, 31 de março de 2004. 12 


