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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA RE’UNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

maio 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, Carolina da Silva Costa, Guilherme do Val Toledo 5 

Prado, Helena Costa Lopes de Freitas, Jorge Megid Neto, Jórgias Alves Ferreira, Luis 6 

Enrique Aguilar,  Márcia de Paula Leite, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria 7 

Alice Giannoni, Maria Carolina Bovério Galzerani, Maria do Carmo Martins, Patrícia 8 

Ferreira Rodrigues, Rafael dos Santos Pereira, Regina Maria de Souza, Renê José 9 

Trentin Silveira e Salvador Antonio Iório de Santana. Ausência justificada: Sonia Giubilei. 10 

De início, a Professora Agueda Bernardete Bittencourt submeteu à apreciação a Ata da 11 

Centésima Septuagésima Segunda Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por 12 

unanimidade, com as seguintes ressalvas: página 01, linhas 01 e 13: acrescentar a 13 

palavra “septuagésima” depois da palavra centésima; página 01, linha 09: substituir o 14 

nome do conselheiro “Josué Hilário Gama” pelo conselheiro “Salvador Antonio Iório de 15 

Santana”; página 01, linha 18, trocar a palavra “ENEPE” por “EPEPe; página 01, linha 19: 16 

trocar a palavra “colaborando”, por “organizando”; página 01, linha 20: trocar a frase: “com 17 

os três Coordenadores dos Cursos de Pedagogia” por  “com as três Universidades 18 

Públicas Paulistas”; página 04, linha 26, o texto ficou assim redigido: “....lembrou que as 19 

salas de informática devem ser agendadas com antecedência para que os trabalhos 20 

docentes sejam melhor organizados”; página 07, linha 2: trocar a palavra “perecer”, por 21 

“parecer”; página 07, linha 30: acrescentar o seguinte parágrafo após  ”.....para essa 22 

Área”. “Foi esclarecido que o DEME encaminhou à CPG/FE a disciplina EL784 – Prática 23 

de Ensino de Português e Estágio Supervisionado para seleção dos bolsistas de PPBIG, 24 

guardada a possibilidade do bolsista selecionado trabalhar em outras disciplinas de 25 

“Prática de Ensino de... “ e “Estágio Supervisionado”. I) EXPEDIENTE: a) A Professora 26 

Maria do Carmo Martins informou que participou da reunião com os Coordenadores dos 27 

Cursos de Pedagogia das Universidades Paulistas, no dia 09/05/03 e que o  assunto 28 

discutido foi o título a constar nos Diplomas do Curso de Pedagogia. b) O Professor Luis 29 

Enrique Aguilar agradeceu a funcionária Wanda Fátima dos Santos pelos relevantes 30 

serviços prestados como ATD, junto à Coordenação de Pós-Graduação, bem como sua 31 

competência e dedicação nestes 15 anos na Faculdade de Educação. A funcionária em 32 

questão solicitou sua transferência para a Pró-Reitoria de Pesquisa. A Professora Agueda 33 

B. Bittencourt aproveitou a oportunidade para parabenizar a Sra. Wanda Fátima e 34 

desejar-lhe muito sucesso na sua nova função. c) O Professor Renê Trentin: 1- sugeriu 35 

que seja elaborada uma moção elogiosa, em nome da Congregação/FE, ao Professor 36 

José Dias Sobrinho que foi nomeado Presidente da Comissão de Avaliação do MEC. A 37 

sugestão foi acatada por unanimidade e a Direção/FE ficou encarregada de redigir o 38 

texto; 2- solicitou esclarecimentos, à Sra. Diretora, sobre a não existência do membro 39 

suplente, junto à Congregação, das chefias dos Departamentos. A Professora Agueda B. 40 

Bittencourt informou que o Regimento atual da Congregação segue o ordenamento 41 

superior da Universidade, mas que isto não impede que a Comissão de Legislação e 42 

Normas da FE discuta e analise a questão, sem conflitar com esta legislação maior. 43 

Lembrou ser este o momento propício, pois a FE está em processo de elaboração do 44 

Regimento da Unidade. d) A Professora Márcia Strazzacappa informou: 1- que 45 

novamente a Coordenação das Licenciaturas está com problemas em relação às 46 

atribuições de aulas, uma vez que algumas disciplinas foram atribuídas a docentes que 47 

têm se mantido afastados como é o caso da Professora Martha Destro e outras foram 48 

atribuídas a bolsistas ainda inexistentes. Alertou ainda que as matrículas para o segundo 49 

semestre iniciarão no dia 23/06. A seguir, esclareceu as dificuldades apresentadas por 50 

cada um dos Departamentos e solicitou o empenho dos senhores Chefes para a solução 51 
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do problema. A Professora Agueda Bittencourt disse que realmente espera que as 1 

negociações aconteçam entre a Coordenação e as Chefias de Departamento, pois a 2 

Congregação deve ser sempre a última instância a se envolver na questão; 2- que existe 3 

uma expectativa muito grande com relação a Reformulação dos Cursos de Licenciaturas 4 

na UNICAMP e que a Coordenação já foi chamada por algumas Unidades para participar 5 

de suas reuniões de Congregação. Lembrou ainda que a pressão existe também por 6 

parte da Reitoria. Diante disto, solicitou a colaboração de todos na divulgação do 7 

Seminário que acontecerá amanhã, no Salão Nobre/FE, a respeito do PLANINFO – Plano 8 

Integrado de Formação de Professores da FE/UNICAMP. A Professora Agueda B. 9 

Bittencourt aproveitou também para enfatizar a importância de todos no Seminário, pois 10 

não só existe o prazo estipulado pela Reitoria referente ao PLANINFO, como as pressões 11 

externas. A Direção/FE espera para a amanhã a aprovação de um cronograma de 12 

trabalho e, que as discussões sobre os Cursos de Licenciatura ocorram vinculadas ao 13 

PLANINFO. e) A discente Patrícia Rodrigues: 1- solicitou a inclusão em pauta para 14 

deliberação, nesta sessão, de uma Moção sobre o Provão. A inclusão foi acatada por 15 

unanimidade e será apreciada como item C.9; 2- distribuiu aos senhores conselheiros o 16 

jornal "Gerais", Ano I, Número 02 – Maio/2003 de responsabilidade da Comissão de 17 

Comunicação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UNICAMP; e 3- informou que 18 

dia 30/05, sexta-feira próxima, às 14:00 horas, na APEOESP-SP, acontecerá a reunião do 19 

Fórum Estadual de Educação. f) O Professor Guilherme Prado informou que: 1- na última 20 

assembléia ordinária do DEME foi proposta a separação das disciplinas “Prática de 21 

Ensino e Estágio Supervisionado” em duas “Prática de Ensino” e “Estágio 22 

Supervisionado”, o que foi encaminhado para a Comissão de Licenciatura para análise. 23 

Outra decisão da assembléia é que a partir de 2004 os docentes assumirão, duas 24 

disciplinas de graduação e uma de pós-graduação por ano acompanhando orientações 25 

anteriores da FE e do CONSU. Informou ainda que para o 2º. Semestre deste ano o 26 

DEME terá problemas com a disciplina da área de português, uma vez que a Professora 27 

Lilian Martin Lopes da Silva está sobrecarregada; 2- encaminhou um ofício à 28 

Coordenação de Pós-Graduação, com cópias às Coordenações e Direção/FE, solicitando 29 

esclarecimentos quanto as disciplinas indicadas para o PPBIG e sua vinculação a cursos 30 

de graduação que expandiram vagas em 2003. Finalmente, reiterou novamente que toda 31 

ampliação de vaga venha precedida de contratação de novos docentes. g) A Professora 32 

Agueda B. Bittencourt informou que: 1- ontem na reunião do CONSU houve várias 33 

manifestações com relação à reforma da Previdência e que foi aprovada a elaboração de 34 

uma Moção a ser encaminhada ao Governo Estadual e Federal solicitando cautela com 35 

relação ao assunto. Disse ainda que os Reitores das Universidades Públicas estão 36 

lutando juntos por uma política mais adequada ao funcionalismo público; 2- também foi 37 

comunicado na reunião do CONSU que existem na Universidade 420 docentes com 38 

direitos adquiridos para solicitarem suas aposentadorias. Diante disto, sugeriu que a FE 39 

elabore, talvez amanhã no Seminário do PLANINFO, após um estudo cauteloso, uma 40 

moção com relação a uma possível evasão de docentes na Universidade, para ser 41 

encaminhado à Reitoria; 3- tendo em vista um mal entendido entre a Direção e a 42 

Coordenação de Pós-Graduação/FE, não foi colocado na pauta, desta sessão, para 43 

homologação, o “Processo Seletivo para o Programa Piloto de Bolsas para Instrutores 44 

Graduados”, apesar de constar em ata da última reunião, que o assunto deveria ser 45 

homologado hoje. A publicação do edital foi encaminhada com “ad referendum” da 46 

Direção e portanto deve ser homologada nesta sessão. Informou também que recebeu do 47 

DEFHE um ofício solicitando a concessão, em caráter emergencial, para o próximo 48 

semestre, de mais uma bolsa de PPBIG e uma cópia do ofício do DEME – original foi 49 

encaminhado à Coordenação de Pós-Graduação – solicitando esclarecimentos quanto às 50 

disciplinas indicadas para o PPBIG e sua vinculação a Cursos de Graduação que 51 
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expandiram vagas em 2003. Diante dos fatos apresentados, a Senhora Diretora propôs 1 

que o “Processo Seletivo para o Programa Piloto de Bolsas para Instrutores Graduados” 2 

seja incluído em pauta, desta sessão, para homologação, pois o edital já foi divulgado. 3 

Com relação aos ofícios do DEFHE e do DEME os mesmos deverão ser encaminhados à 4 

CEPE/FE para estudos, caso a FE seja beneficiada com mais vagas para o PPBIG. Tal 5 

solicitação já foi encaminhada à Reitoria e, após várias insistências por parte da 6 

Direção/FE, a Reitoria agendou, para amanhã, uma reunião para tratar do assunto. II) 7 

ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Solicitação do Termo de Prorrogação 8 

nº.024/2003-DCC ao Contrato de Prestação de Serviços nº.208/2001-SF612 – Plano 9 

Municipal de Educação – Ciclos de Formação de 09 Anos – LAPPlanE. A.2) OF.DASE 10 

nº.31/2003 – indicando o Prof. Dr. Newton Antonio P. Bryan para compor a Comissão de 11 

Biblioteca em substituição ao Prof. Dr. Zacarias Pereira Borges. B) Para Homologação: 12 

B.1) Propostas de alterações para o Catálogo/2004, para os cursos 65, 66 e 67 – 13 

Pedagogia – Programa Especial para Formação de Professores em Exercício: - alteração 14 

do nome do Secretário da Faculdade de Educação – ATU, - pequenas correções na 15 

descrição do profissional pedagogo. Homologado por unanimidade. B.2) Proc.nº19-P-16 

04972/2003 – Convênio UNICAMP/FUNCAMP/CPQD – Projeto Tecnologias Multiserviços 17 

Plataforma TV Digital – TVDI-SERTV. Parecer favorável da CCCPS/FE. Aprovado por 18 

unanimidade. B.3) Constituição da Sub-Comissão do Curso de Pós-Graduação em 19 

Gerontologia – biênio 2003/2005. O referido item foi retirado de pauta, tendo em vista o 20 

não encaminhamento dos nomes dos membros por parte da Comissão do Curso em 21 

questão. B.4) Resultado da consulta para escolha do Coordenador dos Cursos de 22 

Licenciaturas – biênio 2003/2005; Candidata: Profª. Drª. Márcia Maria Strazzacappa 23 

Hérnandez. Docentes: Sim: 74, Não: 02, Brancos: 02, Total: 78; Discentes: Sim: 02, Não: 24 

02, Total: 04. Homologado por unanimidade. A Professora Maria Carolina, que foi 25 

acompanhada por todos os senhores conselheiros, parabenizou as Professoras Márcia 26 

Strazzacappa e Ana Maria F. de Aragão Sadalla pelos serviços prestados junto à 27 

Coordenação nestes últimos dois anos, bem como a Professora Maria Inês F.Petrucci dos 28 

Santos Rosa que assumirá, juntamente com a Professora Márcia Strazzacappa a 29 

Coordenação no próximo biênio. Inclusão em Pauta: B.5)  Processo Seletivo para o 30 

Programa Piloto de Bolsas para Instrutores Graduados – encaminhado com “ad 31 

referendum da Congregação”, tendo em vista o prazo para divulgação do edital. Após o 32 

Professor Luis Aguilar prestar alguns esclarecimentos ao Professor Renê Trentin o 33 

referido item foi homologado com 01 abstenção. C) Para Deliberação: os itens abaixo 34 

relacionados não foram destacados e colocados em votação foram aprovados por 35 

unanimidade: C.1)  Minuta de alteração do Regimento da Congregação – inclusão do 36 

Coordenador de Extensão. C.5) Solicitação de abertura de Concurso para Provimento de 37 

Cargo de Professor Doutor, na Disciplina EP210 – História da Educação II, Área de 38 

História da Educação – DEFHE. C.6) Relatórios de Atividades – Pareceres dos 39 

Departamentos e Coordenações: Prof. Dr. James Patrick Maher – DASE e Profª. Drª. Ana 40 

Lúcia Goulart de Faria – DECISAE. C.7) Relatório de Atividades referente ao afastamento 41 

da Profª. Drª. Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, no período de 14/11/2002 a 14/02/2003, para 42 

realizar estudos de pós-doutoramento e o trabalho de campo do projeto de pesquisa 43 

“Trabalho  e formação profissional em Artes e Espetáculos”, realizado no âmbito do 44 

Acordo CAPES/COFECUB. Parecer favorável do DECISAE. A seguir, passou-se à 45 

apreciação dos itens destacados: C.2) Minuta de criação da Comissão de Extensão de 46 

acordo com o Regimento Geral da Universidade. O Professor Jorge Megid, após alguns 47 

esclarecimentos acerca da Minuta, informou que apenas o DASE apresentou sugestões e 48 

que tal ofício encontra-se anexado à pauta. Colocada a Minuta em votação, a mesma foi 49 

aprovada por unanimidade, com a inclusão da sugestão do DASE. A Minuta apresentada 50 

e o ofício DASE encontram-se anexados ao original desta ata. C.3) Moção de apoio ao 51 



 4 

Pré-Projeto de Lei nº.328/2002, que dispõe sobre a criação do Conselho de Participação e 1 

Desenvolvimento da Comunidade GLTT (gays, lésbicas, travestis e transexuais) de 2 

Campinas e dá outras providências. Solicitação da representação discente. Após 3 

discussão verificou-se a persistências de várias dúvidas com relação a alguns itens do 4 

projeto, como por exemplo, a atribuição de recursos públicos ao Conselho, as próprias 5 

atribuições previstas para o referido Conselho. Considerados altamente polêmicos tais 6 

tópicos do projeto decidiu-se solicitar esclarecimentos, ao grupo existente aqui na 7 

UNICAMP, para prestar maiores esclarecimentos acerca da criação deste Conselho. 8 

Diante desta decisão, o referido item foi retirado de pauta e poderá voltar a ser apreciado 9 

em reunião próxima. C.4) Carta Moção em apoio a aprovação da paridade na 10 

Congregação do Instituto de Artes, para consulta do Diretor da Unidade. Solicitação da 11 

representação discente. A estudante Patrícia Rodrigues esclareceu que a bancada 12 

discente está solicitando à Congregação/FE apoio a favor da deliberação tomada na 13 

Congregação/IA, após duas reuniões, que homologou a paridade na consulta para Diretor 14 

da Unidade, na reunião do dia 03/04/03, aprovada com a maioria dos votos. Porém, a 15 

mesma foi vetada pela Reitoria, alegando não estar de acordo com o Regimento da 16 

UNICAMP. Continuando, a estudante Patrícia Rodrigues disse que os membros da 17 

Congregação do IA estão indignados com a posição tomada pela Reitoria, bem como a 18 

representação discente desta Congregação. Segundo a estudante este acontecimento 19 

suscita a luta histórica dos estudantes pela paridade nas instâncias de decisão da 20 

Universidade, a qual garantiria que a soma dos votos do corpo discente tenha o mesmo 21 

peso da soma dos votos dos docentes e a soma dos votos dos servidores técnicos 22 

administrativos (1/3, 1/3 e 1/3). A Professora Agueda Bittencourt esclareceu que após a 23 

aprovação na Congregação/IA, a Diretoria da Instituto solicitou à Procuradoria Geral da 24 

Universidade um parecer sobre a questão, a qual informou que a decisão da 25 

Congregação do IA fere as normas da UNICAMP. A Professora Agueda Bittencourt 26 

informou ainda que não houve nenhum veto do Reitor . A Professora Helena Freitas disse 27 

que primeiro temos que lutar para mudar o Estatuto da Universidade e que também é a 28 

favor da paridade aqui na FE. Antes de apoiar o IA precisamos discutir o assunto 29 

internamente. A Professora Maria do Carmo disse que, com o esclarecimento dado pela 30 

Professora Agueda Bittencourt de que o assunto não foi vetado pela Reitoria, não temos o 31 

que votar, uma vez que o fato ainda não ocorreu. O estudante Rafael Pereira disse que, 32 

agora, realmente não faz sentido tal aprovação, pois os alunos encaminharam a 33 

solicitação quando da realização da primeira reunião do IA. Decidiu-se, então, retirar o 34 

assunto de pauta e aguardar uma solicitação da representação discente para que o 35 

assunto seja discutido amplamente na FE, antes de ser apreciado pela Congregação/FE. 36 

O encaminhamento acima foi aprovado por unanimidade. C.10) Moção sobre o Provão. 37 

De início, a estudante Patrícia Rodrigues leu a moção elaborada pela representação 38 

discente. A seguir, os senhores conselheiros fizeram alguns ajustes na redação, para que 39 

ficasse claro no texto que a Congregação não assume posição contra o Provão, mas que 40 

reconhece a autonomia dos estudantes para se manifestarem quanto ao mesmo. A 41 

moção aprovada segue na íntegra: “A congregação da FE reconhece a autonomia dos 42 

seus estudantes para manifestarem-se, através de suas organizações, com relação à 43 

políticas educacionais e às diretrizes para as Instituições de Ensino Superior. Esta 44 

Congregação mantém sua postura crítica diante de todo o sistema de avaliação 45 

implantado pelo Ministério de Educação, nos últimos anos. Com base nestas duas 46 

premissas, apóia os princípios do movimento dos estudantes de Pedagogia respeitando a 47 

autonomia destes na escolha das estratégias e formas de ação”. Nada mais havendo a 48 

tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto à 49 

apreciação dos senhores membros. Campinas, 28 de Maio de 2003. 50 


