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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

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

Faculdade de Educação, com as presenças dos seguintes membros: Agueda Bernardete 4 

Bittencourt, Aparecida Neri de Souza, Guilherme do Val Toledo Prado, Helena Costa 5 

Lopes de Freitas, Jorge Megid Neto, Jórgias Alves Ferreira, Josué Hilário Gama, Luciana 6 

Aparecida Palharini, Luis Enrique Aguilar, Maria Alice Giannoni, Márcia Maria 7 

Strazzacappa Hernández, Maria Carolina Bovério Galzerani, Maria do Carmo Martins, 8 

Rafael dos Santos Pereira, Regina Maria de Souza, Renê José Trentin Silveira e Sonia 9 

Giubilei. Ausências justificadas: Salvador Antonio Iório de Santana. De início, a 10 

Professora Agueda Bernardete Bittencourt submeteu à apreciação a Ata da Centésima 11 

Septuagésima Terceira Reunião Ordinária, a qual foi aprovada, por unanimidade, com as 12 

seguintes correções: página 1, linha 47: substituir o texto da linha 47 a 49, pelo seguinte 13 

texto redigido pela Professora Márcia Strazzacappa: “... que o DECISAE decidiu em 14 

comum acordo com o DASE não ministrar aulas nas Licenciaturas neste semestre; o 15 

DASE atribuiu aulas a bolsista, ainda inexistente; o DEFHE atribuiu três turmas para a 16 

Professora Martha Destro que todo início de semestre se afasta; o DEME solicitou a 17 

divisão entre prática de ensino e estágio supervisionado e há uma disciplina de português 18 

ainda sem professor. Mesmo diante deste quadro, há Departamentos que aprovaram 19 

afastamentos de sete docentes. A exceção fica por conta do DEPE, cuja atitude gostaria 20 

de parabenizar, pois além de realizar a atribuição de todas as aulas, criou um mecanismo 21 

de “lista de espera” de professores, caso haja a necessidade da abertura de outras 22 

turmas para disciplinas com demanda elevada; página 2, linha 12: tirar a sílaba “a” antes 23 

da frase “para amanhã”. EXPEDIENTE: a) O Professor Guilherme T. Prado solicitou 24 

esclarecimentos a respeito do documento da Diretoria de Ensino da Região de Capivari 25 

que solicita o preenchimento da planilha orçamentária do projeto “Programa Teia do 26 

Saber – Rede de Aprendizagem e Valorização dos Educadores da Rede Pública 27 

Estadual”. A Professora Agueda B. Bittencourt fornecerá os esclarecimentos solicitados 28 

quando de sua fala no final deste expediente. b) A Professora Maria do Carmo Martins 29 

informou que a segunda reunião com os professores de “Práticas de Ensino das Séries 30 

Iniciais, Ensino Fundamental” e “Estágio Supervisionado”, prevista para a primeira 31 

semana de julho, acontecerá junto com a reunião ordinária da Comissão de Licenciatura, 32 

no início do mês de agosto. A primeira reunião ocorreu na semana passada e o tema foi 33 

sobre eixos de pesquisa. c) O Professor Luis Aguilar: 1- solicitou a compreensão de toda 34 

comunidade, caso os funcionários da Coordenação de Pós-Graduação não estejam 35 

rápidos e objetivos no atendimento ao balcão. O fato ocorre tendo em vista a falta de 36 

funcionários e o início do período de matrículas. Diante disto solicitou a colaboração dos 37 

professores na orientação das disciplinas para que os alunos já cheguem à Coordenação 38 

mais esclarecidos; 2- informou que está previsto para os dias 20 e 27/08/03 o Seminário 39 

de Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação. d) A discente Luciana Palharini: 1- informou 40 

que precisou estar ausente na maioria das reuniões da Congregação no primeiro 41 

semestre, tendo em vista vários problemas de ordem pessoal e que, a partir de agora, 42 

tentará estar mais presente; 2- informou que os pós-graduandos estão se articulando para 43 

montar uma chapa e que já existem 12 alunos inscritos, inclusive ela própria. As eleições 44 

estão previstas para agosto/03; 2- solicitou a colaboração de todos os docentes na 45 

divulgação do “Seminário de Teses e Dissertações em andamento”, bem como no 46 

incentivo aos alunos para apresentação dos projetos. A divulgação do calendário será 47 

feita oportunamente. e) A Professora Maria Carolina Galzerani solicitou a colaboração de 48 

todos na divulgação do Seminário, sob sua coordenação: “Memória, História e Educação”, 49 

no dia 27/06/03, no Auditório do IFWG. O referido folder relativo ao Seminário foi 50 

distribuído aos senhores conselheiros. f) A Professora Helena Freitas informou que: 1- 51 
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encaminhou, via e-mail, para a rede docente/FE as seguintes mensagens: a) Portaria 1 

sobre a Certificação de Docentes e; b) Carta de Goiânia, tirada nos encontros da ANPAE 2 

e ANFOPE, firmando posições em relação à política educacional. Disse ainda que, neste 3 

momento em que fazemos nossas discussões sobre formação de professores, estas 4 

questões não podem ser ignoradas e sugeriu que a FE promova um debate no próximo 5 

semestre para tratar estas questões. g) A Professora Regina Maria de Souza: 1- reiterou 6 

o convite para a festa de confraternização com os Professores Angel Pino Sirgado e 7 

Carlos Aberto V. França, no dia 02/07/03; 2- solicitou a inclusão de uma Moção sobre o 8 

artigo do Conselho Federal de Medicina de autoria de Italo Carvalho, intitulado: 9 

“Protetização Auditiva”. h) O Professor Guilherme T. Prado informou: 1- que na última 10 

reunião do DEME houve o levantamento das disciplinas que poderão compor o 11 

PLANINFO. Agora as mesmas serão discutidas individualmente e, a seguir, 12 

coletivamente; 2- sobre a realização do 14º. COLE – Congresso de Leitura do Brasil, no 13 

período de 22 a 25 de julho de 2003, com o apoio da FE, IEL e outras entidades. O 14 

homenageado este ano será o Professor Ezequiel Theodoro da Silva que foi o fundador 15 

da ALB – Associação de Leitura do Brasil. Aproveitou ainda para agradecer o empenho 16 

da Direção/FE para conseguir salas de aula no IFCH, FEM e FEA, já que o novo prédio 17 

da FE não ficará pronto a tempo da realização do evento. i) A Professora Agueda 18 

Bittencourt: 1- informou, tendo em vista o questionamento do Professor Renê Trentin, que 19 

com relação ao pedido da FE para ampliação de vagas no PPBIG – Programa Piloto de 20 

Bolsas para Instrutores Graduados, a Direção/FE foi recebida pelo Reitor, Professor 21 

Carlos Henrique de Brito Cruz, e pelo Professor Renato Atílio, Chefe de Gabinete, 22 

conforme reunião previamente agendada, e foi informada que a Reitoria tem interesse na 23 

ampliação deste Programa em toda a Universidade, mas que ainda não tem nada 24 

definido. Foi informada também que, quanto a expansão do quadro docente da 25 

Universidade, o Reitor vê possibilidades remotas e que, a reposição dos professores que 26 

vierem a se aposentar já seria um grande avanço dado as limitações orçamentárias. 27 

Diante do quadro apresentado a Professora Agueda Bittencourt acha que a FE necessita 28 

fazer uma discussão bastante cautelosa sobre o quadro de bolsistas/FE, pois está 29 

prevista para o 2º.semestre, reuniões da Reitoria com os Diretores das Unidades para 30 

tratar do assunto. Com relação ao ofício encaminhado pela Direção/FE à Reitoria, no 31 

início do mês de junho, esclarecendo que quatro bolsas destinadas à FE ficaram no 32 

aguardo de preenchimento durante o 1º. semestre deste ano e solicitando a 33 

transformação dos recursos reservados para esse fim em nova bolsa do programa a ser 34 

somada às demais Unidades, a Direção/FE foi informada, via telefone, que a solicitação 35 

foi aprovada. Por isso, provavelmente, deveremos contar com mais um bolsista para 36 

apoiar as áreas com maiores dificuldades; 2- agradeceu o Professor Guilherme do Val T. 37 

Prado pela compreensão que teve com a Direção/FE, quando a mesma não pôde ceder 38 

as salas de aula do prédio novo para a realização do COLE, tendo em vista a não 39 

finalização das obras. Lembrou ainda que o problema foi resolvido com a ajuda das 40 

Faculdades de Engenharias que emprestaram algumas salas de aula; 3- acusou o 41 

recebimento do documento da Diretoria de Ensino da Região de Capivari solicitando o 42 

preenchimento da planilha orçamentária do projeto “Programa Teia do Saber – Rede de 43 

Aprendizagem e Valorização dos Educadores da Rede Pública”. Esclareceu que se trata 44 

de um Programa de capacitação de professores e que a Diretoria de Ensino precisará 45 

abrir licitação e está contando com a ajuda da UNICAMP; 4- informou que o Setor de 46 

Comunicação/FE poderá apoiar os Grupos de Pesquisa e as Áreas Temáticas na 47 

elaboração de projetos. Parabenizou ainda  os servidores do Setor, Sra. Carmem Lúcia R. 48 

Arruda, Sra. Verediana Carla M. Celestino, Sra. Roberta F. Pozzuto e Sr. Jórgias Ferreira 49 

pelo esforço que os mesmos vem fazendo para atender toda a demanda. Informou 50 

também que a FE está contando com muito bons profissionais e destacou, além dos 51 
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funcionários do Setor de Comunicação, os servidores do Setor de Multimeios e da 1 

Biblioteca pelos serviços prestados nos últimos meses. Continuando, notificou que a Sra. 2 

Rosa Maria G. Sebinelli, ATU/FE, vem buscando na Universidade novos funcionários para 3 

preencher as vagas ociosas da Unidade e que, apesar de seu esforço, o processo é muito 4 

lento. Finalmente, cumprimentou a Sra. Maria Alice Giannoni pela publicação na Revista 5 

Sarao do Centro de Memória, maio/2003, do artigo intitulado “Arquivo Setorial da 6 

FE/UNICAMP: os primeiros passos da organização arquivística do acervo documental” e, 7 

ainda, a Sra. Aparecida Menezes pelos serviços prestados junto à Coordenação de Pós-8 

Graduação/FE, uma vez que a funcionária solicitou, recentemente, sua transferência  para 9 

o Instituto de Física. Aproveitando o ensejo, a Professora Maria Carolina B. Galzerani 10 

agradeceu todos os funcionários do Setor de Comunicação pelo apoio recebido na 11 

organização do Seminário “Memória, História e Educação”, que será realizado no próximo 12 

dia 27/07/03. Completando a Professora Aparecida Neri de Souza destacou o trabalho 13 

feito pelos funcionários do Setor de Multimeios quando da realização da editoração das 14 

fitas referentes à pesquisa da Professora Liliana R.P. Segnini; 5- informou que, com 15 

relação a Avaliação Institucional, o processo continua em andamento na Universidade e 16 

que estão ocorrendo várias reuniões com os Diretores da Área de Humanas e a Reitoria e 17 

que as mesmas estão sendo muito produtivas e interessantes. O documento final será 18 

encaminhado para análise na Congregação/FE; 6- acusou o recebimento do ofício 19 

nº.239/03 do Centro de Integração Empresa-Escola, referente a indicação de nome para o 20 

Prêmio Professor Emérito – Ano 2003. O prazo para encaminhamento dos candidatos é 21 

até o dia 30/08/03. O referido ofício encontra-se à disposição na Secretaria da Direção; 7- 22 

informou que a coleção de projetos de lei que estão tramitando na Assembléia Legislativa 23 

do Estado de São Paulo está à disposição na Secretaria da Direção para consulta; 8- 24 

apresentou a minuta do Regimento Interno da FE elaborada pela Comissão indicada por 25 

este colegiado. A seguir, a minuta foi distribuída aos senhores conselheiros e o Professor 26 

Jorge Megid, Presidente da Comissão, esclareceu que os membros se reuniram de 27 

outubro/02 a junho/03, periodicamente, e que o trabalho teve por base um levantamento 28 

de Regimentos Internos de outras Unidades da Unicamp, do Regimento Geral da 29 

Universidade e vários documentos internos da FE.  A Professora Agueda Bittencourt 30 

lembrou que o documento em questão é provocador, pois trabalha com questões bastante 31 

polêmicas e que, por isso, merece um cuidadoso estudo. Lembrou também que o referido 32 

documento será encaminhado a todos os órgãos da FE: Departamentos, Áreas, Setores 33 

Administrativos, entre outros, e que as sugestões deverão ser encaminhadas à Comissão 34 

até o dia 30/09. Também no mês de setembro deverá ocorrer um debate geral sobre o 35 

tema e, após, o documento final será apreciado e aprovado pela Congregação. 36 

Finalizando, os Professores Jorge Megid e Agueda Bittencourt agradeceram o empenho 37 

de todos os membros da Comissão pelo profícuo trabalho que realizaram.  A Professora 38 

Regina de Souza também agradeceu a oportunidade de trabalhar junto à Comissão e 39 

registrou a importante atuação do Professor Jorge Megid e da Sra. Rosa Maria G. 40 

Sebinelli. Inclusões em Pauta: - Alteração da data do afastamento da Profª. Drª. Maria 41 

Helena Salgado Bagnato, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, para 42 

desenvolver a pesquisa “Educação em Enfermagem: processos de recontextualização 43 

curricular”, de janeiro a dezembro de 2004, num programa de pós-doutorado na 44 

Universidade de Barcelona,Espanha – solicitação do DEME e ; - Moção a respeito do 45 

artigo intitulado “Profetização Auditiva”, de autoria de Italo Carvalho, veiculado em uma 46 

revista eletrônica do Conselho Federal de Medicina – solicitação da Professora Regina de 47 

Souza. As inclusões serão apreciadas como itens C.8 e C.9, respectivamente II) ORDEM 48 

DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Informação CVD nº.006/03 – informando que as vagas 49 

decorrentes de futuras aposentadorias/FE serão tratadas de forma conjunta com todas as 50 

Unidades da Unicamp, e que a CVD está realizando os necessários levantamentos de 51 
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dados e informações que permitirão tratar a questão (ref: OF.FE.nº.103/03 – solicitação 1 

da Direção/FE em caráter de urgência de reconhecimento das vagas docentes 2 

correspondentes aos seus aposentados). A.2) OF.CPG/FE nº.221/03 – informando que a 3 

CPG/FE, em sua reunião de 09/04/03, ouvidas as manifestações das áreas de 4 

concentração, analisou e ponderou sobre a situação do aluno especial na FE e deliberou 5 

por não inovar nessa matéria, mantendo as normas vigentes, isto é, que a “matrícula de 6 

alunos especiais será efetuada mediante comprovação de vinculação a um programa de 7 

Pós-Graduação de outra instituição universitária, em qualquer área. A.3) OF.CPG/FE 8 

nº.251/03 – encaminhando o resultado final do Processo Seletivo para o Programa de 9 

Bolsas para Instrutores Graduados, homologado pela CPG, em sua reunião de 11/06/03: 10 

DASE: 1º. – Adriana Missae Momma, 2º. – Nilson Robson Guedes Silva; DEFHE: 1º. – 11 

Wilson Francisco Correia, 2º. – José Renato de Araújo Souza, 3º. – José Damiro de 12 

Moraes; DEME: 1º. – Micheline R.K. da Cunha, 2º. – Esther P de Almeida Prado; DEPE: 13 

1º. – Elis Regina da Costa; DECISAE: 1º. – Adriana de Carvalho Barão, 2º. – Patrícia Dias 14 

Prado, 3º. – Magali dos Reis. B) Para Homologação: B.1) OF.Pedagogia/FE nº.022/03 – 15 

solicitando a seguinte alteração para os catálogos vigentes: - que seja incluído para os 16 

Cursos de Pedagogia (20, 38 e 59) no bloco de (10 créditos dentre) eletivas da Unicamp, 17 

qualquer disciplina com código GM, para vigorar em todos os catálogos ativos 18 

(encaminhado “ad referendum”, à DAC, em 16/06/03). Homologado por unanimidade. B.2) 19 

OF.DEPE/FE nº.035/03 – informando que em reunião de 19/03/03 foi aprovado o pedido 20 

de semestre sabático (licença especial) da Profª. Drª. Orly Zucatto M. de Assis, para o 21 

período de 01/07 a 31/12/03, para realizar as seguintes atividades: - concluir a pesquisa 22 

em andamento: Avaliação do Nível Cognitivo dos Alunos da EJA; - dar continuidade à 23 

orientação de três alunas de doutorado que defendem suas teses em fevereiro/2004; - 24 

escrever dois artigos e; - continuar ministrando as aulas nos cursos de extensão – 25 

PROEPRE. Homologado por unanimidade. B.3) Solicitação de re-oferta do Curso de 26 

Especialização – Modalidade Extensão em Psicopedagogia Construtivista, para os anos 27 

2004/2005, coordenado pela Profª. Drª. Gislene de C. Oliveira (encaminhado “ad 28 

referendum”, ao CONEX, em 16/06/03). Homologado por unanimidade. B.4) Edital do 29 

Processo de Seleção dos Cursos de Pós-Graduação – mestrado e doutorado/2004. De 30 

início, foi distribuído aos senhores conselheiros o referido Edital e, a seguir, o Professor 31 

Luis Aguilar prestou alguns esclarecimentos acerca das diversas reuniões que ocorreram 32 

com a Comissão de Pós-Graduação. Após alguns pedidos de esclarecimentos,  o edital 33 

foi homologado por unanimidade, com a seguinte alteração: a entrevista da segunda fase 34 

será de 20 a 29/10/2003, e não até o dia 28/10 como constava. O Professor Luis Aguilar 35 

agradeceu, então, a colaboração de todos que contribuíram para a realização do trabalho. 36 

C) Para Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em 37 

votação foram aprovados por unanimidade: C.2) Solicitação de admissão da Profª. Drª. 38 

Maria Márcia Sigrist Malavazi, na PE/QDUEC, em MS-3, RDIDP, junto ao DEME. C.5) 39 

Relatório de Atividades – Pareceres do Departamento e Coordenações: Prof. Dr. Carlos 40 

Alberto Vidal França – DEPE. C.7) Proc.nº.01-P-01310/2002 – pedido de revalidação de 41 

diploma de doutorado em educação, na área de concentração: História, Filosofia e 42 

Educação. Parecer da Comissão Julgadora desfavorável ao pedido (parecer aprovado 43 

pela CPG/FE, em reunião de 04/06/03). A seguir, passou-se à apreciação dos itens 44 

destacados: C.1) Sugestão de calendário para as reuniões do 2º. Semestre/2003: Agosto: 45 

Coordenações – 06, Departamentos – 13, Áreas – 20 e Congregação – 27; Setembro: 46 

Coordenações – 03, Departamentos – 10, Áreas – 17 e Congregação – 24; Outubro: 47 

Coordenações – 08, Departamentos – 15, Áreas – 22 e Congregação – 29; Novembro: 48 

Coordenações – 05, Departamentos – 12, Áreas – 19 e Congregação – 26; Dezembro: 49 

Congregação – 17; Seminário/FE – 27 e 28/11 e; Festa de Confraternização – 12/12. 50 

Houve uma discussão acerca do calendário proposto e, tendo em vista a finalização do 51 



 5 

processo de seleção de candidatos para o mestrado e doutorado/2004, a reunião da 1 

Congregação do mês de outubro passará do dia 29 para o dia 31 (sexta feira). A 2 

Professora Agueda Bittencourt solicitou novamente aos Departamentos e Áreas que ainda 3 

não fazem suas reuniões no período da manhã, que se esforcem para que isto aconteça. 4 

O calendário com a alteração proposta foi aprovado por unanimidade. C.3) Solicitação de 5 

renovação da proposta de Professor Colaborador Voluntário da Profª. Drª. Olinda Maria 6 

Noronha – DEFHE. O Professor Renê Trentin fez questão de registrar a valiosa 7 

colaboração da docente junto ao HISTEDBR, bem como nas participações em bancas, 8 

concursos, seminários e congressos. Disse ainda que lamenta a burocracia imposta pela 9 

Universidade para que estes docentes colaborem com a instituição como Professor 10 

Colaborador. A Professora Agueda Bittencourt também parabenizou a Professora Olinda 11 

Noronha, em nome da FE, por todo o seu trabalho . A solicitação de renovação da 12 

proposta foi aprovada por unanimidade C.4) Solicitação de inclusão da disciplina EP107 – 13 

Introdução à Pedagogia – organização do trabalho pedagógico, como disciplina para 14 

abertura de concurso público. Interessados: DASE: Área – Teoria das Organizações e 15 

DECISAE: Área – Cultura e Educação. De início, a Professora Agueda Bittencourt 16 

esclareceu que no ano passado uma docente da FE se interessou em fazer concurso 17 

nesta disciplina, que é interdepartamental, e que a mesma foi alertada que tal disciplina 18 

precisaria estar vinculada à alguma área de concurso do seu Departamento. Diante disto, 19 

a Direção/FE consultou todos os Departamentos para a inclusão da disciplina em suas 20 

áreas de concurso. Após a consulta, verificou-se que apenas o DECISAE a incluiria em 21 

sua área de concurso. Após todo este processo, a docente em questão desistiu de fazer 22 

concurso e o DASE também incluiu a disciplina EP107 como disciplina para abertura de 23 

concurso, a pedido da Professora Agueda Bittencourt, que futuramente poderá fazer 24 

concurso nesta área. A Professora Helena Freitas disse estranhar que o DEFHE não 25 

tenha incluído a disciplina para abertura de concurso, pois historicamente sempre foi o 26 

DEFHE o responsável pela disciplina. O Professor Renê Trentin esclareceu que no 27 

Departamento ainda não existe consenso sobre este assunto. Houve uma longa 28 

discussão acerca do assunto e verificou-se que todos os Departamentos deveriam ter 29 

esta disciplina em suas áreas de concurso e, por isso, todos os Departamentos serão 30 

consultados novamente. A Professora Maria do Carmo Martins lembrou que a disciplina 31 

EP107 é a que gera a identidade do Curso de Pedagogia e, por isso, a mesma deve 32 

continuar sendo interdepartamental. Decidiu-se, então, aprovar a inclusão da disciplina 33 

EP107 como disciplina para abertura de concurso no DASE e no DECISAE, conforme 34 

consta da pauta, e solicitar que o DEFHE, DEME e DEPE revejam suas posições. O 35 

referido encaminhamento foi aprovado por unanimidade. C.6) Proposta de oferecimento 36 

do Curso de Extensão: “Educação Superior: Contribuições da Psicologia”, previsto para o 37 

período de 06/09 a 08/11/03, das 09:00 às 12:00 horas, aos sábados e coordenado pela 38 

Profª. Drª. Elizabeth Nogueira G. da S. Mercuri. Parecer favorável da CCCPS/FE. O 39 

Professor Guilherme do Val T. Prado, Presidente da CCCPS/FE, disse ter destacado o 40 

item apenas para lembrar, mais uma vez, sobre o grande número de processos que a 41 

Comissão tem recebido para parecer. A proposta de oferecimento do Curso de Extensão 42 

foi aprovada por unanimidade. C.8) Alteração da data do afastamento da Profª. Drª. Maria 43 

Helena Salgado Bagnato, sem prejuízos de vencimentos e demais vantagens, para 44 

desenvolver a pesquisa “Educação em Enfermagem: processos de recontextualização 45 

curricular”, de janeiro a dezembro de 2004, num programa de pós-doutorado na 46 

Universidade de Barcelona,Espanha. Após explicação do Chefe do DEME sobre os 47 

motivos da alteração, o pedido foi aprovado por unanimidade. C.9) Moção a respeito do 48 

artigo intitulado “Protetização Auditiva”, de autoria de Italo Carvalho, veiculado em uma 49 

revista eletrônica do Conselho Federal de Medicina. A Professora Regina de Souza 50 

esclareceu que em maio foi veiculado pela internet, em uma revista eletrônica do CFM, 51 



 6 

um artigo intitulado: “Protetização Auditiva. O autor, Italo Carvalho, defende a tese da 1 

oralização e protetização dos surdos com base no fato de que, sem o domínio da língua 2 

oral, é impossível uma pessoa surda ter uma existência “verdadeiramente humana”. A 3 

protetização, segundo o autor, seria “a última tábua de salvação” para o “deficiente 4 

auditivo que perdeu o sentido mais importante para a integração do “eu” no mundo, e por 5 

isto sofre mais que o cego”. Ainda segundo o autor, sem o contato auditivo com o mundo, 6 

a surdez leva a: alterações de caráter, tristeza, solidão, timidez, frustração e ao 7 

confinamento em si mesmo. A seguir, a Professora Regina de Souza leu a moção 8 

redigida por ela, que colocada em votação foi aprovada por unanimidade. A moção 9 

aprovada encontra-se anexada ao original desta ata. Nada mais havendo a tratar, eu, 10 

Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos 11 

senhores membros. Campinas, 25 de junho de 2003.   12 


