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ATA DA CENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e 2 

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

com as presenças dos seguintes membros: Agueda Bernardete Bittencourt, Antonio 4 

Carlos Rodrigues de Amorim, Carolina da Silva Costa, Helena Costa Lopes de Freitas, 5 

Jorge Megid Neto, Jórgias Alves Ferreira, Luis Enrique Aguilar, Márcia de Paula Leite, 6 

Maria Alice Giannoni, Maria do Carmo Martins, Regina Maria de Souza, Rafael dos 7 

Santos Pereira, Renê José Trentin Silveira, Salvador Antonio Iório de Santana e Sonia 8 

Giubilei. Ausências justificadas: Aparecida Neri de Souza, Maria Carolina Bovério 9 

Galzerani. De início, a Professora Agueda Bernardete Bittencourt submeteu à aprovação 10 

a Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária, a qual voltará à apreciação na próxima 11 

reunião, tendo em vista a sugestão de alguns conselheiros de se fazer algumas 12 

adequações com relação à redação. I) EXPEDIENTE: a) A Professora Maria do Carmo 13 

Martins: 1- informou que a Coordenação de Pedagogia vem encontrando dificuldades com 14 

relação a locação de salas de aulas e que, por isso, há necessidade do uso de salas em 15 

outras Unidades. Solicitou, então, a compreensão dos docentes, pois a Coordenação está 16 

tentando minimizar os problemas que isto vem causando; 2- lembrou que na Universidade 17 

não existe a categoria do “aluno ouvinte”, e que o docente que aceitar alunos nessas 18 

condições deverá se responsabilizar pelos mesmos. b) O Professor Renê Trentin 19 

convidou a todos para assinar um “abaixo assinado”, de responsabilidade da 20 

ADUNICAMP, contra à guerra ao Iraque, o qual está à disposição na Secretaria da 21 

Direção. c) A Professora Helena Freitas lembrou sobre a importância da divulgação do 22 

documento “Propostas Emergências para Mudanças na Educação Brasileira” – Seminário 23 

de Trabalho “Reafirmando propostas para a educação brasileira” – Brasília-DF. 18 a 24 

21/02/03 (anexo ao original desta ata) e da importância das discussões na FE. A Direção 25 

encaminhará o documento, via e-mail, aos Chefes de Departamento para reprodução aos 26 

docentes. d) O Professor Luis Aguilar informou: 1- que a Coordenação vem fazendo todo 27 

o esforço possível para atender de maneira satisfatória todo o Programa de Pós-28 

Graduação/FE, pois há demanda cresceu muito nos últimos anos; 2- a elaboração do 29 

Relatório CAPES já está em andamento e que as Secretárias dos Departamentos estão 30 

recebendo treinamento específico para a colaboração na inserção de dados para o 31 

Relatório. Solicitou também a colaboração de todos os docentes com relação as 32 

informações. e) O Professor Antonio Carlos Amorim informou que a partir de 01/03/02 o 33 

Professor Guilherme do Val Toledo Prado assumirá a chefia do DEME. Aproveitou ainda 34 

para agradecer a todos, e dizer que fazer parte deste fórum foi um aprendizado muito 35 

significativo para sua vida acadêmica. A Professora Agueda Bittencourt, em nome de toda 36 

a Congregação, agradeceu e elogiou a presença sempre marcante do Professor Antonio 37 

Carlos nas reuniões e na CCCPS/FE. f) O discente Rafael dos Santos: 1- informou que o 38 

aluno Estevon Nagumo foi indicado pela representação discente para fazer parte da 39 

Comissão de Formação de Professores, conforme solicitado pela Direção/FE; 2- informou 40 

que acontecerá na UNICAMP, no período de 01 a 04/05/03 o “Encontro Paulista dos 41 

Estudantes de Pedagogia”, com o tema “Políticas Públicas de Avaliação”. Protestou ainda 42 

sobre as taxas cobradas pela Universidade, pois os alunos estão encontrando grandes 43 

dificuldades para alocar os participantes deste evento nas diversas Unidades, porque tudo 44 

é cobrado na Universidade, inclusive o uso de auditórios e banheiros. A Professora 45 

Agueda Bittencourt disse que, apesar de concordar com o protesto feito pelos alunos, os 46 

mesmos devem procurar primeiro a Direção para negociar com as Unidades sempre que 47 

houver eventos desta natureza; 3- divulgou a publicação do jornal “Brasil de Fato”, a partir 48 

de março/2003, que trará importantes informações sobre a educação e, inicialmente, será 49 

semanal e depois sua publicação será diária; 3- informou que os alunos estão se 50 

mobilizando para protestar contra o aumento no valor do bandejão e solicitou o apoio dos 51 
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representantes docentes junto ao CONSU para que também se manifestem contra este 1 

aumento, que deverá prejudicar principalmente os alunos mais carentes. g) A Professora 2 

Agueda Bittencourt:: 1- passou a palavra à Sra. Roberta Pozzuto, responsável pela 3 

elaboração da homepage da Faculdade de Educação, e para a Sra. Carmen Lúcia, 4 

Responsável pelo Setor de Comunicação/FE, para que as mesmas apresentassem, aos 5 

senhores conselheiros, o novo projeto de reestruturação e remodelagem da página da FE. 6 

Após uma apresentação sobre as metas e etapas do projeto, o cronograma ficou assim 7 

definido: até 28/02/03 – disponibilização dos menus “Sobre a FE” e “Administração” para 8 

testes internos; até 07/03/03 – disponibilização dos menus “Ensino e Pesquisa” e 9 

“Serviços” para testes internos; de 10 a 26/03/03 – disponibilização à comunidade FE de 10 

todo conteúdo da nova homepage para testes, críticas e sugestões; de 27/03 a 04/04/03 – 11 

adequação do resultado dos testes e substituição da página atual. A apresentação do 12 

novo lay-out  está disponível no seguinte endereço: http://www.fae.unicamp.br/teste2/ e o e-13 

mail disponível para críticas e sugestões: web-fe@unicamp.br . Finalizando, a Senhora 14 

Diretora agradeceu à Sra. Roberta Pozzuto pelo trabalho realizado e à Sra. Carmen Lúcia 15 

pelo apoio dado durante todo o projeto; 2- apresentou a proposta preliminar do Plano 16 

Diretor da Quadra da Faculdade de Educação, elaborada pelas arquitetas contratadas 17 

pela Direção/FE, esclarecendo que tal projeto poderá ser concretizado a longo prazo  18 

dependendo da disponibilização de verba, e que a prioridade do momento são os projetos 19 

da Biblioteca/FE. As arquitetas responsáveis pelo Projeto estão à disposição para 20 

eventuais esclarecimentos, bem como para uma reunião conjunta com todos os 21 

interessados. O Projeto também será encaminhado aos Departamentos para análise e 22 

sugestões. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) OF.DEME nº. 08/2003 – indicando 23 

o Prof. Dr. Guilherme do Val Toledo Prado como Chefe do Departamento de Metodologia 24 

de Ensino, a partir de 01/03/2003. A.2) INOVACAMP – Agência de Inovação da 25 

UNICAMP – Estrutura a ser formada na UNICAMP com a missão de criar oportunidades 26 

para que as atividades de ensino e pesquisa da UNICAMP se beneficiem de interações e 27 

parcerias com empresas, órgãos de governo, institutos e fundações, através da difusão 28 

do conhecimento gerado e acumulado na UNICAMP. Haverá um Conselho Orientador, de 29 

composição semelhante à da CEPE e CAD, e uma Diretoria Executiva que operará na 30 

FUNCAMP. A.3) Telegrama de 27/01/03 do Exmo. Sr. Presidente da República, Luiz 31 

Inácio Lula da Silva – agradecendo à FE pelos votos de sucesso e confiança depositados 32 

em sua pessoa. A.4) Mudança do Assistente Técnico de Direção – ATU – da Faculdade 33 

de Educação. A Professora Agueda Bittencourt esclareceu que após entendimentos com 34 

o Sr. Pitágoras Henrique de Souza, atual ATU/FE, que assumirá outra função na Unidade, 35 

reponsabilizando-se pela coordenação da manutenção geral e limpeza de todos os 36 

prédios e da quadra da FE, a Direção abriu concurso interno para o cargo em questão. 37 

Três candidatos se inscreveram e preenchem o perfil requisitado: Sr. Salvador Antonio 38 

Iório de Santana, Sr. Dorival Inácio de Oliveira e Rosa Maria M.G. Sebinelli. A Banca 39 

Examinadora ficou assim constituída: Profª. Agueda B. Bittencourt, Prof. Vicente 40 

Rodrigues e um representante da Administração Central da Unicamp e o concurso será 41 

realizado em 27/02/03. B) Para Homologação: B.1) Concurso para Professor Livre 42 

Docente na Área de Psicologia do Desenvolvimento, Disciplina EP127 – Pensamento, 43 

Linguagem e Desenvolvimento Humano – DEPE. Parecer final da Comissão Julgadora. 44 

Candidato: Prof. Dr. Angel Pino Sirgado. A Professora Agueda Bittencourt solicitou à 45 

Professora Regina de Souza, em nome de toda a Congregação, transmitir os 46 

cumprimentos ao Professor Angel Pino Sirgado. Homologado por unanimidade. B.2) Proc. 47 

Nº.19-P-2449/2003 – Convênio UNICAMP/Fundação FORD para recebimento de doação 48 

990208-1 para continuidade das ações do Programa de Pós-Graduação em Educação – 49 

Avaliação Educacional (Especificidade da Área 4) . Parecer favorável da CCCPS/FE. 50 

Homologado por unanimidade. INCLUSÃO EM PAUTA: - Solicitação de oferecimento de 51 

http://www.fae.unicamp.br/teste2/
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Curso de Extensão “Estudos Culturais de Ciência”. Parecer favorável da CCCPS/FE. A 1 

inclusão foi aprovada por unanimidade e será apreciada como item C.19. C) Para 2 

Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em votação 3 

foram aprovados por unanimidade: C.1) Solicitação de concessão do Certificado de 4 

Especialização para o aluno Fausto Arnaud, na Área de Concentração: Educação 5 

Matemática. Aprovada em 16/12/02 pela CPG/FE. C.2) Solicitação de credenciamento da 6 

bolsista CNPq/recém doutor, Profª. Drª. Alessandra Arce, para atuar junto ao DEFHE. 7 

Parecer favorável da CEPE/FE. C.3) Proc.Nº.19-P-07307/1995 – Relatório Final do Termo 8 

Auxílio Financeiro UNICAMP/FE/CNPq/MCT para Projeto de Expansão Banco de Dados 9 

Ecojuri – Ref. Convênio Assistência Recíproca nº.04/91. Parecer favorável da CCCPS/FE. 10 

C.4) Proc.Nº.19-P-05312/2000 – Relatório Final do Convênio que entre si celebram a 11 

União, através do Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria 12 

Executiva – SE e a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP-FUNCAMP, sendo 13 

interveniente o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, objetivando a 14 

descrição de 50 Famílias Ocupacionais. Parecer favorável da CCCPS/FE. C.5) Sugestão 15 

de calendário para eleição do Coordenador de Extensão: Inscrição: 06 a 14/03/03; 16 

Apresentação dos candidatos: 17 a 21/03/03;  Eleição: 25 a 27/03/03; Apuração: 17 

28/03/03; homologação pela Congregação: 02/04/03. C.6) Proc. Nº.19-P-01215/2003 - 18 

proposta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Desenvolvimento Humano, Linguagem 19 

e Práticas Sociais, proposto pelo Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem e Práticas 20 

Sociais - GPPL, da Área de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, sob a 21 

responsabilidade do DEPE/FE, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 22 

Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Aprovada pela CPG/FE em 06/11/2002. Parecer 23 

favorável da CEPE/FE. C.8) Proc.Nº.19-P-24561/2001 – Termo Aditivo nº.1 ao Acordo de 24 

Cooperação Acadêmica, Científica e Cultural entre a Universidade Estadual de Campinas 25 

e a Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Aprovado na reunião da 26 

CPG/FE, em 06/11/02. Parecer favorável da CCCPS/FE. C.9) Distribuição de Bolsistas do 27 

Programa de expansão de vagas. (Resolução GR-91, de 20/12/02). C.10) Solicitação de 28 

admissão da Profª. Drª. Nora Rut Krawczyk, na PE, por 06 anos, em RDIDP, junto ao 29 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas à Educação. C.11) Solicitação de abertura 30 

de concurso público para provimento de uma vaga no cargo de Professor Titular, Nível 31 

MS-6, em RTP, na Área I – Metodologia de Ensino: Teoria Pedagógica, junto à Disciplina 32 

EP152 – Didática: teoria Pedagógica. C.12) Solicitação de abertura de seleção pública 33 

para provimento de uma vaga no cargo de Professor Doutor, Nível MS-3, em Regime 34 

RTP, na Área III – Metodologia de Ensino: Ciências, junto às Disciplinas EP157 – 35 

Fundamentos do Ensino de Ciências. C.13) Solicitação de renovação do contrato de 36 

Professor Colaborador Voluntário da Profª. Drª. Mariley Simões Floria Gouveia. Parecer 37 

favorável do DEME. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: C.7) Termo 38 

de Re-Ratificação ao Convênio celebrado entre o Município de Leme e a Universidade 39 

Estadual de Campinas com a interveniêcia Administrativa da Fundação de 40 

Desenvolvimento da UNICAMP. O Professor Antonio Carlos Amorim, Presidente da 41 

CCCPS/FE perguntou por que o processo não foi encaminhado à Comissão para parecer.   42 

A Professora Agueda Bittencourt esclareceu que a Comissão já havia dado parecer no 43 

Termo original, retornando agora somente por causa de uma alteração de data. Colocado 44 

em votação, o item foi aprovado por unanimidade. C.14) Solicitação de mudança de 45 

regime de trabalho de RTP para RDIDP da Profª. Drª. Maria de Fátima Félix Rosar – 46 

DEFHE. Parecer desfavorável da CEPE/FE, anexo ao original desta ata. Inicialmente o 47 

Professor Renê Trentin esclareceu que a Professora Maria de Fátima está responsável 48 

neste semestre por duas disciplinas, 01 na Graduação e outra na Pós-Graduação e não 49 

por uma apenas, como afirmou a Professora Márcia Strazzacappa na reunião passada. 50 

Quanto ao questionamento feito pela Professora Maria de Fátima com relação ao PED, 51 
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junto à Coordenação de Pedagogia, o Professor Renê Trentin disse que a referida 1 

docente, segundo ela própria, apenas foi solicitar informações sobre o motivo do não 2 

recebimento de bolsista. A seguir, o Professor Renê Trentin solicitou esclarecimentos 3 

sobre o parecer dado pela Procuradoria Geral que foi  encaminhado para ciência da 4 

Direção/FE, e não ao DEFHE, e se o mesmo foi encaminhado à CEPE/FE. Acrescentou 5 

que tendo em vista a decisão do Departamento, ele próprio solicitou informação à 6 

Procuradoria Geral. A Professora Agueda Bittencourt explicou que o parecer foi 7 

encaminhado à Direção/FE, mesmo sendo solicitado pelo DEFHE, porque este é o 8 

procedimento correto e que tal parecer foi imediatamente anexado ao processo. Com 9 

relação ao parecer elaborado pela CEPE/FE, indeferindo a solicitação do DEFHE, de 10 

mudança de regime de trabalho de RTP para RDIDP, o Professor Renê Trentin 11 

questionou o “item 1” que se refere à Constitucionalidade da Deliberação A-20 e disse 12 

que o parecer é contraditório e que nada acrescentou. Continuando, o Professor Renê 13 

Trentin pediu desculpas por ter encaminhado o processo direto à PG, sem antes consultar 14 

a Direção/FE e solicitou à Direção/FE que consulte novamente a PG, agora em nome da 15 

Congregação/FE, solicitando informações sobre a legalidade ou não do pedido de 16 

mudança de regime da Professora Maria de Fátima. Acha ainda que a Congregação deve 17 

analisar todo o processo com muito cuidado, pois a docente poderá ter direito à mudança 18 

para o RDIDP juridicamente. O Professor Luis Aguilar, Presidente da CEPE/FE, 19 

esclareceu que a Comissão está tentando resolver a questão da melhor maneira possível, 20 

mas que não analisará juridicamente a questão. A Professora Sonia Giubilei sugeriu 21 

devolver o processo à Procuradoria Geral para ser analisado e que o mesmo seja 22 

anexado ao processo. Em sua opinião tal parecer será de grande importância para novas 23 

decisões. A Professora Agueda Bittencourt informou que foi exatamente o que entendeu 24 

até agora e que proporá esse encaminhamento à Congregação. A Professora Regina de 25 

Souza disse novamente do desconforto que sente toda vez que o assunto vem à 26 

Congregação e do constrangimento que o mesmo vem causando em toda a FE. Lembrou 27 

também que a Professora Maria de Fátima e o DEFHE estavam cientes de que a 28 

contratação seria em RTP, sem desdobramento futuro para o RDIDP mas que mesmo 29 

assim, a Congregação não pode perder de vista a questão dos direitos da docente. A 30 

Professora Maria do Carmo Martins informou que vem acompanhando o processo desde 31 

seu início e fez um breve resumo da forma como tudo aconteceu. Lembrou também sobre 32 

a política da Universidade de não contratar em RDIDP docente aposentado e da 33 

seriedade que o assunto vem sendo tratado em todas as reuniões de Congregação. Além 34 

do mais, a Professora Maria do Carmo questionou o comportamento da Professora Maria 35 

de Fátima junto à Coordenação de Graduação. O Professor Renê Trentin disse que o 36 

constrangimento causado foi coletivo e que, quando o DEFHE procurou a Procuradoria 37 

Geral, foi apenas uma maneira do Departamento  se proteger. Quanto à legalidade do 38 

pedido, segundo ele não cabe à Congregação decidir. Esclareceu que também se sente 39 

constrangido com toda essa situação mas que como  Chefe do DEFHE, está fazendo o 40 

seu papel. Continuando, o Professor Renê Trentin disse não entender o motivo da não 41 

aceitação do RDIDP, pois a docente vem cumprindo com todas as suas obrigações, além 42 

de demonstrar competência na função. A Professora Agueda Bittencourt lembrou que o 43 

problema não é jurídico e sim político e sugeriu que os senhores conselheiros votassem, 44 

em primeiro lugar, se nesta sessão a Congregação se manifestaria a respeito do mérito 45 

da questão. Houve consenso e colocada a sugestão em votação, obteve-se o seguinte 46 

resultado: 05 votos a favor, 06 votos contra e 04 abstenções. A seguir, e diante do 47 

resultado acima, a Professora Agueda Bittencourt colocou em votação o seguinte 48 

encaminhamento: enviar o processo à PG para emissão de parecer e em seguida à 49 

CEPE/FE e à Congregação, obtendo-se o seguinte resultado: 13 votos a favor, 02 votos 50 

contra e 01 abstenção. Declaração de voto da Professora Helena C. L. de Freitas; 51 
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“Declaro meu voto favorável ao parecer da CEPE por entender que, acima do direito 1 

individual de solicitar uma extensão de tempo, por parte da professora, se sobrepõe um 2 

direito coletivo da Congregação, como instância máxima de decisão democrática, de 3 

deliberar sobre os interesses coletivos, sem pressões e ameaças de ordem subjetiva e 4 

jurídica”. Declaração de voto do discente Rafael dos Santos: “ Considero essa questão 5 

delicada e por isso precisamos (representantes discentes) de mais tempo para discussão 6 

com os outros alunos. Por ser essencialmente política a questão deve ser tratada desse 7 

ponto de vista e não do ponto de vista jurídico”. C15) Bolsista Trabalho – atribuições na 8 

Faculdade de Educação. A Professora Agueda Bittencourt  prestou alguns 9 

esclarecimentos acerca da minuta, anexa ao original desta ata, elaborada pela 10 

Direção/FE, lembrando que não será permitida a atribuição de funções e 11 

responsabilidades administrativas aos bolsistas. O discente Rafael dos Santos 12 

parabenizou a Direção/FE pela iniciativa em oficializar o papel dos bolsistas junto à FE, 13 

porém solicitou o cuidado quando da elaboração das atribuições desses bolsistas. A 14 

Professora Agueda Bittencourt afirmou que os bolsistas não poderão substituir os 15 

funcionários e que também acredita no bom senso do docente orientador. A seguir, a 16 

Professora Agueda Bittencourt colocou em votação a minuta apresentada, com a 17 

sugestão da Professora Sonia Giubilei, em alterar a palavra “atividades” por “funções”, no 18 

“Artigo 2”, a qual foi aprovada por unanimidade. C.16) Relatório/Avaliação do PROESF – 19 

1º. Semestre/2002. O referido item foi retirado de pauta e voltará a ser apreciado na 20 

reunião do dia 02/04/03. A Professora Agueda Bittencourt recomendou que o assunto seja 21 

previamente discutido nas reuniões departamentais. C.17) Prestação de contas – 2003. 22 

C.18) Orçamento – 2003. Os referidos itens foram retirados de pauta e voltarão a ser 23 

apreciados na reunião do dia 02/04/03, já com os pareceres da Comissão de 24 

Orçamento/FE. C.19) Solicitação de oferecimento de Curso de Extensão “Estudos 25 

Culturais de Ciência”. Parecer favorável da CCCPS/FE. Após a leitura do parecer 26 

elaborado pela CCCPS/FE,  a referida solicitação foi aprovado por unanimidade. Nada 27 

mais havendo a trata, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e 28 

submeto à apreciação dos senhores membros. Campinas, 26 de fevereiro de 2003.    29 


