
ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

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

de setembro de dois mil e treze, reuniu-se na sala do bloco “E”, térreo, a Congregação 

da Faculdade de Educação, com a presença dos seguintes membros: Ana Maria 

Fonseca de Almeida, Angela Fátima Soligo, Anna Regina Lanner de Moura, Dario 

Fiorentini, Débora Cristina Jeffrey, Débora Mazza, Elisabeth Barolli, Evely 

Boruchovitch, Fernanda Cristina de Souza Montija, Luciane Ap. Grandin, Luiz Carlos 

de Freitas, Márcia Cristina C. dos Santos, Maria Alice Cherubim, Maria Márcia Sigrist 

Malavasi, Marli Miranda de Farias, Nicanor Mateus Lopes, Pedro da Cunha Pinto Neto, 

Pedro Ganzeli, Silvio Ancizar Sanches Gamboa, Soely Ap. Jorge Polydoro. Ausências 

justificadas: Ana Luiza Bustamante Smolka, Aparecida Neri de Souza, Eliana Ayoub, 

Guilherme do Val Toledo Prado, Helena Maria Sant’Ana S. Andery e Maria do Carmo 

Martins. Antes do início da reunião, o Professor Luiz Carlos de Freitas pediu um 

minuto de silêncio pela morte do estudante Denis Casagrande, ocorrido no dia 

21/09/2013, tendo em vista a realização de uma festa clandestina no interior do 

Campus. A seguir, informou que o CONSU, de ontem, foi transferido para o dia 08/10 

e que a família do estudante morto esteve presente no expediente da reunião. 

Informou, ainda, que foi constituída uma Comissão de Sindicância, do qual faz parte, 

que deverá apurar as possíveis falhas administrativas. Do lado criminal, as 

investigações continuam. Salientou que festas no campus serão reavaliadas, 

principalmente, no que diz respeito a segurança. Dando início, aos trabalhos, o 

Professor Luiz Carlos de Freitas submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima 

Septuagésima Quinta Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 16 votos a favor e 

04 abstenções. EXPEDIENTE: A) O Estudante Nicanor Mateus disse que a morte do 

estudante não foi ocasionada pela festa e que o triste episódio poderia ter ocorrido em 

qualquer lugar, visto a violência existente na cidade de Campinas e, principalmente, 

em Barão Geraldo. Salientou, ainda, que a mensagem enviada à comunidade pela 

Reitoria, logo após o episódio, demonstrou frieza e uma falta de sensibilidade. Em sua 

opinião, outro fato lamentável que merece ser investigado é com relação à demora do 

socorro, tendo em vista que o SAMU precisou ser acionado, já que o HC não possui 

ambulâncias. Em nome dos estudantes, solicitou à Comissão de Sindicância que 

apure os fatos com muita cautela, pois punição e proibição de festas não são as 

melhores formas de acabar com o problema. B) A Estudante Marli M. de Freitas 

informou que na última reunião da CCG foi aprovado que não haverá mais jubilamento 

por CP (coeficiente de progressão) e que o assunto será pautado no próximo CONSU. 

Neste sentido, solicitou aos membros deste Conselho que se manifestem 

favoravelmente. C) O Professor Dario Fiorentini informou: 1- que a Pós-Graduação 

recebeu mais bolsas CNPq no valor de R$ 4.100,00 e que a seleção dos bolsistas 

será feita pelo programa; 2- tendo em vista a falta de recursos PROAP as bancas 

previstas para o início de 2014 devem ser agendadas até a primeira semana de 

dezembro/2013. D) A Professora Angela Soligo sugeriu que a Congregação aprove 

um Manifesto apresentando sua posição a respeito da recente solicitação dos 

Governadores de Estado para que sejam revistos os indicadores para o cálculo do 

reajuste salarial dos docentes da educação básica para o ano de 2014, de modo a 

conseguir autorização para reduzir o percentual a ser aplicado no próximo ano. A 

sugestão foi aprovada por unanimidade e o texto será redigido por um grupo de 

professores com o apoio desta Congregação. E) A Professora Débora Mazza 

informou que no final do mês de setembro terá início dois importantes cursos na FE, 



ou seja, o Curso de Especialização em Gestão Educacional – CEGE que será 

ministrado aos sábados e o Curso de Especialização em Ensino de Ciências e 

Matemática – CECIM, às terças e quintas feiras. F) O Professor Luiz Carlos de 

Freitas informou: 1- que o processo de licitação para o uso da cantina está sendo 

finalizado e que 04 empresas foram qualificadas. Afirmou que qualquer uma que 

vencer a licitação garantirá o fornecimento de cafés para FE; 2- que foi concluída a 

primeira etapa da instalação dos pontos de água filtrada no interior da FE e que a 

qualidade da água será monitorada com frequência; 3- que o processo de avaliação 

dos funcionários já está em andamento e que o mesmo merece um cuidado especial 

de todos os envolvidos; 4- que o bloco C da Direção sofreu algumas alterações: a) 

tendo em vista a possibilidade de afastamento da secretária da Direção, Sueli Bonatto, 

para aposentadoria a partir do final de maio/2014, a Sra. Vera Lúcia Gonçalves, da 

área de RH, foi trazida para apoiar a diretoria e futuramente a transição das tarefas do 

cargo para um novo (a) servidor (a) que virá para ocupar o cargo; b) a servidora Noemi 

Rodrigues Jacintho que veio da DGA substituirá a Sra. Vera Gonçalves. A Sra. Noemi, 

juntamente com a Sra. Elemar Cristina Jeremias, responderá pelo atendimento à 

docentes e servidores, no que se refere a questões de frequência, aposentadorias, 

férias, licenças e outras relativas à vida funcional; c) os processos de concurso para 

contratação de docente continuarão a ser gerenciados pelas secretárias de 

Departamento com a supervisão da Sra. Raquel Pigatto, Diretora Administrativa; d) a 

área de Comunicação e Divulgação Institucional, sob a supervisão da Diretora 

Associada, Professora Ana Luiza Smolka está com sua estrutura em análise. 

Informou, ainda, que a FE contará em breve com uma Central de Informações em 

substituição à portaria do Prédio Principal, que será desativada. A CI será montada 

entre os corredores “E” e “F” do bloco térreo e acomodará as recepcionistas e a área 

de expediente. Com essa remodelação pretende-se melhorar o atendimento aos 

usuários da FE, a circulação de pessoas no térreo e a estética da entrada da 

Faculdade, além dos serviços de correio e protocolo; 5- a realização do Seminário de 

Educação Infantil, nos dias 15 e 16/10/2013 no Salão Nobre, bem como da Exposição 

“Paulo Freire”, dentro do “Projeto Memória Viva”, no período de 19/09 a 19/10/2013, 

no hall da Biblioteca/FE; 6- que no dia 03/10/2013 participará de mais uma reunião na 

SEE/SP para tratar da construção do Centro de Ciências e que a pauta envolverá 

questões acerca do convênio. Ressaltou que o período é instável, em vista da 

proximidade das eleições e que a formalização do convênio, ainda este ano, é 

bastante importante; 7- que, com relação, as colocações feitas pelo Estudante Nicanor 

Matias a respeito da morte do estudante Denis Casagrande, esclareceu que a nota 

enviada à comunidade foi uma forma sintética de apresentar o caso e que todas as 

medidas foram tomadas pela Reitoria, inclusive com o acompanhamento mais próximo 

de um dos Pró-Reitores no hospital e junto à família da vitima. Ressaltou que os 

debates envolvendo as festas no campus será longa e complexa, tendo em vista as 

divergências de opinões. A Professora Angela Soligo propôs que a FE aproveite o 

momento para organizar discussões pedagógicas, em parceria com a Reitoria e o 

DCE, com o intuito de construir propostas e analisar as regras do que é público e 

privado. Nesta direção, o Professor Luiz Carlos de Freitas solicitou a colaboração 

dos estudantes na organização destes debates. A Estudante Marli Miranda de 

Farias afirmou que a falta de ambulância no interior da Universidade é extremamente 

preocupante, pois o SAMU é a única alternativa. Alertou que este fato é relevante e 

deve ser levado em consideração pela Reitoria e pela Comissão de Sindicância. O 



Professor Luiz Carlos de Freitas informou que existem muitas versões e suposições 

acerca do caso e que, portanto, ainda é cedo para conclusões. A Professora Maria 

Márcia Malavasi disse que, apesar da violência estar instaurada e todos os lugares, 

alguns apresentam mais perigo e insegurança. Disse, ainda que espera que este 

lamentável episódio sirva para que a Reitoria pense num plano de segurança e 

vivência para o campus. Finalizando, o Estudante Nicanor Matias reafirmou que, 

apesar dos estudantes estarem abertos ao diálogo, o policiamento no campus não 

resolverá o problema, portanto, se posicionam contra esta medida. I) EXPEDIENTE 

DA PAUTA: Ia). Encaminhamento de proposta de mudança na sistemática de eleições 

para Coordenadores na FE. Após discussão, decidiu-se complementar o regimento da 

Unidade naquilo que se refere ao processo eletivo das duas Coordenações: 1- ficam 

mantidas as normas atuais de categorias volantes, mandato, condução e recondução, 

previstas regimentalmente na Unidade; 2- no processo eleitoral havendo um único 

candidato inscrito a qualquer das coordenações, a saber: Pedagogia, Licenciatura, 

Pós-Graduação e Extensão e Biblioteca o mesmo será indicado à Congregação, após 

etapas de apresentação de propostas e debates, para homologação; 3- havendo mais 

de um candidato inscrito ao processo eleitoral será conduzido na forma como é 

realizado hoje. Ib). Encaminhamento de proposta de extinção do cargo de 

Coordenador de Extensão na FE, por falta de recursos para sua manutenção, e 

transferência da Secretaria de Extensão para a Direção Associada da FE. Após 

discussão, decidiu-se pela atribuição ao Diretor Associado da Unidade as atividades e 

responsabilidades relativas ao cargo de Coordenador de Extensão, instituídas 

regimentalmente na FE e na Universidade, tendo em vista: 1- a impossibilidade de 

gratificação regulamentar prevista pela Universidade; 2- a inviabilidade de manutenção 

com recursos extra-orçamentários do reconhecimento financeiro da função; 3- e o 

entendimento de que os compromissos mais complexos da função são normalmente 

cumpridos pelos respectivos coordenadores de projetos e cursos de extensão. 

Deliberou, ainda, que a composição e atribuições da Comissão de Extensão 

permanecem inalteradas. As deliberações contidas nos itens Ia e Ib serão convertidas 

em minutas que deverão ser analisadas nas próximas reuniões departamentais e 

aprovadas na próxima Congregação. Ic). Encaminhamento de proposta de fixação da 

Secretaria de Pesquisa e da Coordenação de Pós-Graduação como responsáveis pelo 

registro da produção acadêmica dos docentes da FE. Após o Professor Dario 

Fiorentini esclarecer as dificuldades da Pós-Graduação na condução deste processo 

e sugerir algumas medidas, houve consenso agendar uma reunião com todos os 

envolvidos com a finalidade de elaborar uma minuta para ser apreciada nos 

Departamentos e a aprovada na Congregação. Id). Criação de Grupo de Trabalho 

para estudar as atuais regras de criação e organização de grupos de pesquisa na FE e 

propor normas. Composição: Direção Associada; Coordenador da Secretaria de 

Extensão; três docentes indicados pela Congregação. Após discussão, os docentes 

indicados foram: Professores Silvio A.S. Gamboa, Pedro da Cunha P. Neto e Elisabete 

M. de Aguiar Pereira. II) ORDEM DO DIA: A) Para Homologação: A.1) Resultado da 

Eleição para Representantes Docentes (MS-6, MS-5, MS-3 e Bancada Docente) e 

Representantes do Pessoal Técnico-Administrativo junto à Congregação – biênio 

2013-2015. Homologado por unanimidade. B) Para Deliberação: os itens abaixo 

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

unanimidade: B.3) Solicitação de abertura de Concurso Público, de Provas e Títulos, 

para provimento de 01(um) cargo de Professor Doutor, em RTP, na área de 



Conhecimento e Linguagem nas Disciplinas EP 471 – Escola, Alfabetização e Cultura 

da Escrita e EP 347 – Educação, Cultura e Linguagem e na área de Educação e 

Cultura na Disciplina EL 774 – Estágio Supervisionado I – DELART. B.4) Concurso 

para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em RTP, na Área de Política 

Educacional: Educação Básica, na Disciplina – EL 212 – Política Educacional: 

Organização da Educação Brasileira – DEPASE. Aprovação do Parecer favorável do 

Departamento sobre as inscrições. Candidatos Inscritos: Paulo Gomes Lima, Ivair 

Fernandes de Amorim, Mariângela Graciano, Luiz Carlos Gesqui, Sandra Fernandes 

Leite, Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, Eric Ferdinando Kanai Passone, Paulo da 

Silva Quadros, Sônia Aparecida Siquelli, Ana Clédina Rodrigues Monteiro, Carlos 

Antonio Gomes, Roseli Kubo Gonzalez, Luciane Muniz Ribeiro Barbosa e Nonato 

Assis de Miranda.  B.5) Concurso para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, 

em RTP, na Área de Política Educacional: Educação Básica, na Disciplina – EL 212 – 

Política Educacional: Organização da Educação Brasileira – DEPASE. Comissão 

Julgadora: Membros Internos: Titulares: Prof. Dr. José Roberto Montes Heloani – 

FE/UNICAMP, Prof. Dr. Luis Enrique Aguilar – FE/UNICAMP Prof. Dr. Zacarias Pereira 

Borges – FE/UNICAMP Suplentes: Prof. Dr. Cleiton de Oliveira – FE/UNICAMP, Prof. 

Dr. Pedro Ganzeli – FE/UNICAMP, Profª Drª Maria da Glória Marcondes Gohn – 

FE/UNICAMP, Prof. Dr. José Luís Sanfelice – FE/UNICAMP. Membros Externos: 

Titulares:Prof. Dr. Leôncio José Gomes Soares – UFMG, Profª Drª Maria Margarida 

Machado – UFGO, Profª Drª Silmara de Campos – SME/SP, Profª Drª Andréa da 

Paixão Fernandes – UERJ, Profª Drª Maria Lilia Imbiriba Sousa Collares – UFOPA. 

Suplentes: Prof. Dr. Alexandre Filordi de Carvalho – UNIFESP, Profª Drª Geruza 

Cristina Mirelles Volpe – UFJF, Profª Drª Lisete Regina Gomes Arelaro – FE/USP, 

Profª Drª Maria Peregrina de Fátima Rotta Furlanetti – UNESP/Pres. Prudente, Prof. 

Dr. Álvaro José Pereira Braga – SME/Campinas/UNISAL, Profª Drª Sonia Maria 

Portella Kruppa – FE/USP, Profª Drª Luzia Siqueira Vasconcelos – PUCCAMP, Profª 

Drª Giselle Cristina Martins Real – UFGD, Profª Drª Elisangela Alves da Silva Scaff – 

UFGD, Profª Drª Maria Rosa Rodrigues Martins Camargo – UNEPS/Rio Claro. B.6) 

Relatórios de Atividades. Pareceres dos Departamentos e Coordenações: Profª Drª 

Ana Maria Fonseca de Almeida – DELART e Profª Drª Ana Archangelo – DEPE. B.7) 

Solicitação de integração como Professor Colaborador Voluntário da Professora 

Doutora Lilian Lopes Martin da Silva – DELART. B.8) Solicitação de renovação como 

Professor Colaborador. Pareceres dos Departamentos: - Profª Drª Ana Maria Faccioli 

de Camargo – DELART e  Profª Drª Maria da Glória Marcondes Gohn – DEPASE. 

B.10) OF.CGU nº 128/2013 – solicitando a indicação de um representante para 

compor o Conselho Consultivo do Sistema de Arquivos na área de Ciências Humanas. 

ManifestaçãodosDepartamentos:DEPAPASE/DELART/DEPRAC/DEPE/DEFHE/DECI

SE: Profª Drª Maria do Carmo Martins. B.12) Solicitação de renovação do 

credenciamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, como Professor 

Pleno: Profª Drª Maria da Glória Marcondes Gohn – DEPASE, Profª Drª Lilian Lopes 

Martin da Silva – DELART. B.13) Relatório Final de Pesquisador de Pós-Doutorado, 

de acordo com CONSU A-12/2012, de 07/08/2012, da Profª Drª Luz Gabriela Arango 

Gaviria, sob a supervisão da Profª Drª Márcia de Paula Leite. B.14) Solicitações de 

Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, de acordo com CONSU A-

12/2012, de 07/08/2012: Ana Regina Pinheiro, sob a supervisão da Profª Drª Agueda 

Bernardete Bittencourt. Período: 01/01/2013 a 31/12/2014.- Roberta Rocha Borges, 

sob a supervisão da Profª Drª Maria Tereza Egler Mantoan. Período: 01/10/2013 a 



01/10/2014. B.15) Proposta de Oferecimento de Curso de Extensão: Educação 

Ambiental, Escola e sociedade – Módulo I – 50 horas e Módulo II – 30 horas – 

Responsável: Prof. Dr. Jorge Megid Neto. B.16) Proposta de Oferecimento de Curso 

de Extensão: Noções Básicas de organização e preservação de acervos históricos 

escolares: arquivos e bibliotecas – 128 horas. Responsável: Profª Drª Maria Cristina 

Menezes .B.17) Proposta de Oferecimento de Curso de Extensão: Simplesmente 

complexa a Pedagogia da Educação Infantil nas Creches da UNICAMP – 32 horas. 

Responsável: Profª Drª Ana Lúcia Goulart de Faria. B.18) Relatório Final de Atividades 

elaborado pelas executoras Profª Drª Águeda Bernardete Bittencourt e Profª Drª 

Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira, referente ao Convênio entre a UNICAMP e a 

Prefeitura Municipal de Itatiba – para Desenvolvimento de Projetos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, ref. ao Proc. 01-P-6436/2002. B.19) Relatório Final de 

Atividades elaborado pelo executor, Prof. Dr. Sérgio Antonio da Silva Leite, referente 

ao Convênio entre a UNICAMP, a FUNCAMP e a Prefeitura Municipal de 

Campinas/Secretaria Municipal de Educação – Curso de Especialização Lato Sensu: A 

pesquisa e a tecnologia na formação docente ref. ao Proc. 19-P-16882/2007. B.20) 

Relatório Final de Atividades elaborado pelo executor, Prof. Dr. Sérgio Antonio da 

Silva Leite, referente ao Convênio entre a UNICAMP, a FUNCAMP e a Prefeitura 

Municipal de Campinas/Secretaria Municipal de Educação – Curso de Especialização 

Lato Sensu em Educação Infantil ref. Ao Proc. 19-P-18883/2007. B.21) Relatório Final 

de Atividades elaborado pelo executor, Prof. Dr. Sérgio Antonio da Silva Leite, 

referente ao Convênio entre a UNICAMP, a FUNCAMP e a Prefeitura Municipal de 

Campinas/Secretaria Municipal de Educação – Curso de Especialização Lato Sensu: 

Educação de Jovens e Adultos ref.ao Proc. 19-P-16919/2007. B.22) Proposta de 

Reoferecimento de Curso de Especialização EDU-0400: Psicopedagogia 

Construtivista – 600 horas. Responsável: Profª Drª Gislene de Campos Oliveira. B.23) 

Prestação de Contas – janeiro a agosto/2013. A seguir, passou-se à apreciação dos 

itens destacados e, houve consenso para que o item B.24 fosse discutido, em primeiro 

lugar, em virtude da relevância do tema: B.24) Plano de Expansão do Quadro 

Docentes – vagas novas e para Concurso de Professor Titular. Manifestação da 

Comissão. Após os Professores Pedro Cunha e Maria Márcia Malavasi fazerem um 

relato acerca do trabalho realizado pela Comissão, o Professor Pedro Ganzeli 

apontou alguns itens do documento que, em sua opinião, necessitam de uma análise 

mais profunda. Ressaltou que um dos pontos que precisa ser revisto é com relação à 

diferença da carga didática entre os professores. Salientou que as discussões devem 

ser ampliadas e que o tema deve retornar aos Departamentos. O Professor Luiz 

Carlos de Freitas lembrou que a data limite para encaminhamento da demanda da 

FE, à Reitoria, é 01/10 e que, portanto, não existe tempo hábil. Neste sentido, sugeriu 

que o documento elaborado pela Comissão seja encaminhado e que as discussões 

prossigam. A Professora Ana Maria Almeida parabenizou a Comissão e achou a 

sugestão do Professor Luiz Carlos de Freitas pertinente, tendo em vista que as 

considerações do Professor Pedro Ganzeli merecem destaques. O Professor Dario 

Fiorentini, também parabenizou a Comissão, apesar de não concordar com alguns 

critérios utilizados. A Professora Soely Polydoro, após destacar alguns pontos do 

documento, afirmou que o trabalho da Comissão foi grande, árduo e fruto de muitas 

discussões. Disse, ainda, que a ideia de demandar à Reitoria e prosseguir com as 

discussões é um bom caminho. A Professora Maria Márcia Malavasi salientou a 

importância da representação de todos os Departamentos nas discussões e reafirmou 



que o documento elaborado teve consenso, após várias conversas, reuniões e troca 

de e-mails. Não havendo mais inscritos, o Professor Luiz Carlos de Freitas 

submeteu a proposta da Comissão em votação, com a recomendação de que as 

discussões continuem. O documento, bem como a sugestão foram aprovados com 16 

votos a favor e 01 voto contra. Declaração de voto do Professor Pedro Ganzeli: “Votei 

contra por não concordar com a sistemática adotada pela Comissão de Vagas 

Docentes/FE”. O referente documento encontra-se anexado ao original desta ata. B.1) 

Resultado do Processo Seletivo Sumário para admissão de 01 docente em caráter 

emergencial e temporário, nível MS3.1, em RTP, na Disciplina EP 887 – Educação 

Não Formal – DECISE. Candidata aprovada: Mariângela Graciano (desistiu). Após a 

Professora Débora Mazza informar que a candidata aprovada desistiu de assumir o 

cargo, em virtude de uma outra vaga fora da Unicamp, o resultado foi aprovado por 

unanimidade. B.9) OF. NIED nº 38/2013 – solicitando a indicação de um representante 

titular e um suplente junto ao Conselho Consultivo do Núcleo de Informática Aplicada à 

Educação. Manifestação dos Departamentos: DEPASE: Prof. Dr. Rogério Adolfo de 

Moura (titular) e Prof. Dr. Sérgio Ferreira do Amaral (suplente), DEPRAC: Prof. Dr. 

Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, DELART: Prof. Dr. Carlos Eduardo 

Albuquerque Miranda (titular) e Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura (suplente), DEPE: 

Profª Drª Heloisa Andréia de Matos Lins (suplente), DEFHE: não houve indicação, 

DECISE: não se manifestou. Tendo em vista o maior número de indicação o Professor 

Rogério Adolfo de Moura foi indicado membro titular e o Professor Carlos Eduardo A. 

Miranda suplente. B.11) OF/FE. Pedagogia nº 68/2013 – ajustes na grade curricular do 

Curso de Pedagogia, decorrentes das discussões do GT – Currículo de Pedagogia. A 

Professora Maria Márcia Malavasi esclareceu que a Comissão de Pedagogia 

deliberou por alguns ajustes pontuais na grade curricular do curso, decorrentes das 

discussões do GT – Currículo de Pedagogia. A seguir, o GT, após focar seus estudos 

em eixos que mereciam maior atenção na grade curricular elaborou uma proposta que 

foi enviada aos Departamentos para que estes verificassem as ementas das 

disciplinas sob suas responsabilidades e enviassem sugestões. Esclareceu, ainda, 

que não houve alteração da carga horária total do curso nessa nova proposta. A 

Professora Angela Soligo fez alguns questionamentos acerca dos itens 03 e 5 da 

proposta. A Funcionária Luciane Grandin prestou esclarecimentos sobre o item 03 – 

exclusão da disciplina EP568 – Seminário de Integração Curricular III. Com relação ao 

item 05 – ementas e seminários eletivos obrigatórios, a Professora Maria Márcia 

Malavasi sugeriu que o mesmo retornasse à Comissão de Pedagogia para análise. 

Desta forma e, havendo consenso, o Professor Luiz Carlos de Freitas colocou em 

votação a proposta sobre os ajustes na grade curricular do Curso de Pedagogia, com 

exceção do item 05, a qual foi aprovada por unanimidade. O referido item voltará a ser 

analisado na reunião da Congregação de outubro. B.25) Solicitação de instalação do 

Polo de Libras. Minuta de deliberação. Colocada a Minuta em votação, a mesma foi 

aprovada com 14 votos a favor e 01 abstenção. B.26) Proposta de criação da 

Comissão de Graduação da Faculdade de Educação – Seminário de setembro/2013. 

Minuta de deliberação. Colocada a Minuta em votação a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a 

presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. A mídia 

contendo a íntegra da reunião encontra-se à disposição dos senhores conselheiros na 

Secretaria da Direção. Campinas, 27 de Setembro de 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


