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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

de abril de dois mil e treze, reuniu-se na sala do bloco E, térreo, a Congregação da 3 

Faculdade de Educação, com a presença dos seguintes membros: Ana Luiza 4 

Bustamante Smolka, Dario Fiorentini, Débora Cristina Jeffrey, Evaldo Piolli, Elizabeth 5 

Barolli, Evely Boruchovitch, Guilherme do Val T. Prado, Helena Maria Sant’Ana S. 6 

Andery, Luciane Ap. Grandin, Luiz Carlos de Freitas, Mara Regina Martins Jacomelli, 7 

Márcia Cristina C. dos Santos, Maria do Carmo Martins, Maria Márcia Sigrist Malavasi, 8 

Marli Miranda de Farias, marina Helena P. F. Cilumbriello, Pedro da Cunha Pinto Neto, 9 

Pedro Ganzeli, Sérgio Ferreira do Amaral e Soely Ap. Jorge Polydoro. Ausências 10 

justificadas: Angela Fátima Soligo, Anna Regina L. de Moura, Maria Alice Cherubim e 11 

Silvio Ancizar S. Gamboa. Dando início aos trabalhos, o Professor Luiz Carlos de 12 

Freitas submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Septuagésima Primeira 13 

Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade e com a seguinte correção 14 

feita pelo Professor Pedro Ganzeli: página 04, linhas 27/34, o parágrafo ficou assim 15 

redigido: “O Professor Pedro Ganzeli lembrou que a diferença de carga didática entre 16 

os docentes sempre foi um problema na FE e existem Departamentos seriamente 17 

comprometidos contando com baixo número de docentes, sendo que a redução do 18 

número de docentes é um problema que abrange toda a Universidade. Ressaltou que 19 

o projeto pedagógico deve pautar a discussão sobre a distribuição de vagas entre os 20 

Departamentos. Informou que a Congregação já definiu que todos os Departamentos 21 

definam as áreas prioritárias a serem atendidas por novos concursos e que a atenção 22 

aos estágios como critérios que não podem ser desconsiderados. Ressaltou, também, 23 

que as deliberações da Congregação devem ser registradas de forma que sempre 24 

sejam mantidas. Lembrou, ainda, que o trabalho da Comissão deve ser respeitado. O 25 

processo de distribuição de vagas deve ser aperfeiçoado evitando possíveis falhas na 26 

definição de novas vagas”. I) EXPEDIENTE: A) O Professor Dario Fiorentini 27 

informou que na semana passada a Coordenação de Pós-Graduação encerrou o 28 

Relatório Datacapes com resultados não muito positivos e que a produção do ano 29 

anterior foi mantida. Salientou que caso os critérios da Capes sejam mantidos há 30 

alguma chance da manutenção da nota 5, entretanto, se houver ajustes nestes 31 

critérios a FE correrá o risco de queda na nota. O problema maior foi com relação a 32 

baixa produção de publicação por parte de alguns docentes  Informou, também, que 33 

no início do mês de maio, as obras publicadas em 2012 serão avaliadas pela Capes, 34 

sendo assim, solicitou a colaboração de todos os docentes no sentido de viabilizar a 35 

doação dos exemplares publicados em 2012 para envio à Capes, já que cópias xerox 36 

dos livros tendem a ser subqualificados no processo de avaliação. Finalizando, 37 

agradeceu a colaboração das Secretárias de Departamentos e, em especial, os 38 

funcionários da Coordenação, Luciane Rodrigues e Diego Barbosa, bem como sua 39 

orientanda Vanessa que colaborou de forma espontânea. B) O Professor Pedro 40 

Cunha disse estar preocupado com a falta de socorro imediato dentro da 41 

Universidade, tendo em vista que nos últimos tempos, presenciou acidentes com 42 

funcionários e alunos. O último episódio foi na semana passada quando o estudante 43 

Nicanor Mateus Lopes passou mal e foi atendido pelo SAMU. Alertou que problemas 44 

mais graves poderão ocorrer, já que o socorro precisa vir de órgãos externos à 45 

Universidade. Neste sentido, solicitou que medidas sejam tomadas, principalmente, 46 

porque tem conhecimento que funcionários alocados em setores de riscos da Unicamp 47 

não recebem treinamentos preventivos. O Professor Luiz Carlos de Freitas disse 48 

compartilhar das preocupações do Professor Pedro Cunha e sugeriu que o problema 49 

seja direcionado à Comissão Interna existente na FE para que a mesma crie 50 

mecanismos. Com relação aos atendimentos emergenciais pela Unicamp, o problema 51 

deverá ser tratado no nível da Administração Central. C) A Professora Maria Márcia 52 

Malavasi: 1- disse que em vista da atual greve dos professores da rede estadual 53 

paulista, por melhores salários e condições de trabalho, a Coordenação acha que 54 

assuntos desta natureza devem ser debatidos em salas de aulas, pois são temas que 55 
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fazem parte da vida dos estudantes; 2- anunciou que entre os dias 22 a 26 de abril de 1 

2013 acontecerá a 14ª. Semana Nacional em Defesa da Educação Pública de 2 

Qualidade e que dentre as atividades a Sub-Comissão Permanente de Formação de 3 

Professores/CCG promoverá, amanhã, no Salão Nobre/FE um encontro com 4 

representantes dos cursos das licenciaturas da Unicamp e das Universidades 5 

Paulistas, bem como terá a presença da Professora Ivany Pino. O tema central será a 6 

discussão das Resoluções da Secretaria de Educação que dispõem sobre a 7 

reorganização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais; 3- 8 

informou que a Coordenação de Pedagogia irá propor uma reunião ampliada, em data 9 

a combinar, para tratar do Projeto de Lei que propõe a criação da Residência 10 

Pedagógica aos estudantes de pedagogia. D) A Professora Maria do Carmo Martins 11 

registrou, em nome do DELART, os agradecimentos à Professora Lilian Martin Lopes 12 

da Silva pela sua aposentadoria, apesar da sua continuidade como Professora 13 

Colaboradora. Ressaltou sua valiosa atuação junto ao Departamento, bem como em 14 

vários projetos da FE. E) A Professora Ana Luiza B. Smolka reiterou o convite para o 15 

“Encontro de Ex-Alunos da FE”, que será realizado no dia 04/05/2013, às 10 horas. O 16 

encontro faz parte do Projeto Memória Viva, lançado em 2012, que tem por objetivo 17 

mobilizar lembranças e narrativas de toda a trajetória da FE. E) A Estudante Marli 18 

Miranda de Farias informou a realização dos seguintes eventos: a) Encontro dos 19 

Estudantes de Pedagogia do Estado de São Paulo, no período de 30/05 a 02/06/2013 20 

na FE/USP e b) Palestra com o Professor José Pacheco intitulada “Por uma nova 21 

forma de ensinar”, no dia 09/05/2013, no Salão Nobre/FE. F) O Professor Luiz Carlos 22 

de Freitas informou que, com relação ao CPDEC, a Direção/FE está aguardando a 23 

tramitação do Termo de Referência junto ao setor jurídico da SEE e que, a seguir, a 24 

FE deverá fazer a configuração das propostas dos convênios e dos termos aditivos. 25 

Salientou que as perspectivas por parte da SEE são favoráveis. II) ORDEM DO DIA: 26 

A) Para Ciência: A.1) Calendário de Reuniões Mensais dos Servidores não Docentes. 27 

Solicitação da CSARH/FE baseada em decisão do Seminário/FE. INCLUSÂO EM 28 

PAUTA: A.2)  OF.LUME nº.004/2013 – solicitando a ratificação dos nomes dos 29 

Professores Silvio Gallo (titular) e Roberto Goto (suplente) junto ao Conselho Científico 30 

e Artístico do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais – LUME. B) Para 31 

Homologação: B.1) Solicitação de abertura de Concurso Público, de Provas e Títulos, 32 

para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, em RTP, na área de Política 33 

Educacional: Educação Básica, na Disciplina EL 212 – Política Educacional: 34 

Organização da Educação Brasileira – DEPASE. Encaminhado à Secretaria Geral “ad 35 

referendum” da Congregação. B.2) Solicitação de abertura de Concurso Público, de 36 

Provas e Títulos, para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, em RTP, na 37 

área de Pensamento Social e Educação, na Disciplina EP 444 – Teorias Políticas e 38 

Educação – DECISE. Encaminhado à Secretaria Geral “ad referendum” da 39 

Congregação. B.3) Solicitação de abertura de Concurso Público, de Provas e Títulos, 40 

para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, em RTP, na área de História 41 

da Educação, nas Disciplinas EP 110 – História da Educação I, EP 210 – História da 42 

Educação II e EP 412 – História da Educação III – DEFHE. Encaminhado à Secretaria 43 

Geral “ad referendum” da Congregação. B.4) Alteração no calendário do Curso de 44 

Especialização em Gestão Educacional – CEGE – Pós-Graduação/Lato Sensu. 45 

Encaminhado, à DAC, “ad referendum” da Congregação. B.5) Alteração no calendário 46 

do Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática – CECIM – Pós-47 

Graduação/Lato Sensu. Encaminhado, à PRPG, “ad referendum” da Congregação. Os 48 

itens B.1 a B.5 foram homologados por unanimidade. . INCLUÃO EM PAUTA: - Ofício 49 

Graduação/FE nº.36/2013 indicando docentes para compor a Comissão de Avaliação 50 

do Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de 51 

Graduação/2013 – solicitação da Professora Maria Márcia Malavasi. A inclusão foi 52 

aceita e será apreciada como item C.22. C) Para Deliberação: os itens abaixo 53 

relacionados não foram destacados e, colocados em votação, foram aprovados por 54 

unanimidade: C.2) Solicitação de abertura de Concurso Público, de Provas e Títulos, 55 
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para provimento de 01(um) cargo de Professor Doutor, em RTP, na área de Cultura e 1 

Educação, na Disciplina EP 139 – Pedagogia da Educação Infantil – DECISE. C.3) 2 

Solicitação de abertura de Concurso Público, de Provas e Títulos, para provimento de 3 

01(um) cargo de Professor Doutor, em RTP, na área de Cultura e Educação, na 4 

Disciplina EP 887 – Educação Não Formal – DECISE. C.4) Solicitação de Licença 5 

Especial (Semestre Sabático) do Prof. Dr. Silvio Donizetti de Oliveira Gallo (DEFHE), a 6 

partir de 12/08/2013. C.5) Indicação da Profª Drª Márcia Maria Strazzacappa 7 

Hernandez para participar como membro do Conselho Superior do Centro de 8 

Integração e Difusão Cultural – Ciddic. C.7) Proposta de alteração de Catálogo de 9 

Graduação/2014 para o Curso de Licenciatura em Enfermagem, aprovada pela 10 

Comissão de Graduação de Enfermagem/FCM e pela Comissão de Licenciaturas/FE. 11 

C.8) Processo 01-P-29218/2012 – elaboração de Catálogo de Graduação/2014 – 12 

Curso de Licenciatura Integrada Química Física, sem alterações. C.9) Proposta de 13 

alteração de Catálogo de Graduação/2014 – Pedagogia Integral e Noturno. C.10) 14 

Proposta de Convênio de Cooperação entre a Unicamp e a Universidade Federal de 15 

Grande Dourados objetivando a execução do Projeto Imagens, Geografia e Educação, 16 

tendo como executor o Prof. Dr. Wencesláo Machado de Oliveira Jr. – DELART 17 

.Parecer favorável da CEFE. C.11) Relatório Final de Atividades referente ao 18º 18 

COLE elaborado pelo Prof. Dr. Sérgio Antonio da Silva Leite. Parecer favorável da 19 

CEFE. C.12) Prestação de Contas do Convênio 927.19 da Escola de Extensão – 20 

referente ao ano de 2012. Parecer favorável da CEFE. C.13) Contrato de Prestação de 21 

Serviços entre a Prefeitura Municipal de Campinas, com a interveniência da 22 

FUNCAMP para realização do Curso de Especialização em Gestão Educacional – 23 

CEGE – Pós-Graduação/Lato Sensu. Parecer favorável da CEFE. C.14) Contrato de 24 

Prestação de Serviços entre a Prefeitura Municipal de Campinas, com a interveniência 25 

da FUNCAMP para realização do Curso de Especialização em Ensino de Ciências e 26 

Matemática – CECIM – Pós-Graduação/Lato Sensu. Parecer favorável da CEFE. 27 

C.15) Solicitação de ingresso no Programa Pesquisador de Pós-Doutorado, de acordo 28 

com a Deliberação CONSU A-12/2012 de Rui Ribeiro de Campos, sob a supervisão do 29 

Prof. Dr. José Luís Sanfelice, no período de 01/07/2013 a 30/06/2014. C.16) 30 

Solicitação de Revalidação de Diploma Estrangeiro de Pós-Graduação – Mestrado em 31 

Educação de Fernando Francisco Tsucana. Parecer desfavorável da Comissão de 32 

Especialistas. C.17) Processo nº 2012/50.424-9 – Relatório Científico – plano anual 33 

para aplicação da parcela de reserva técnica da FAPESP para custos de infraestrutura 34 

institucional para pesquisa/2012. C.19) Proposta de calendário para eleição dos 35 

Membros da Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos (CSARH) 36 

da Faculdade de Educação: Período de Inscrição: 25/04 a 02/05/2013, Período de 37 

Votação: 06 e 07/05/2013, Apuração: 08/05/2013,  Homologação pela Congregação: 38 

29/05/2013. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: C.1) Atribuição da 39 

quarta vaga/FE. Manifestação da Comissão constituída pela Congregação. O 40 

Professor Luiz Carlos de Freitas informou que de acordo com os cálculos da 41 

Comissão e em função dos termos acordados, na reunião da Congregação de abril, a 42 

quarta vaga deverá ser atribuída ao DEPRAC. A Professora Maria do Carmo 43 

Martins reiterou que a Comissão tinha sido coerente, em relação ao resultado 44 

anterior, e que os problemas dos três Departamentos que estavam disputando a 45 

quarta vaga eram equivalentes. Disse que os próximos estudos devem ser baseados 46 

em critérios claros e na especificidade do trabalho de cada departamento. A 47 

Professora Soely Polydoro disse que, apesar de reconhecer o trabalho da 48 

Comissão, o resultado é arbitrário, pois a quarta vaga poderia ser atribuída para 49 

qualquer um dos três departamentos que a disputava. Frisou a necessidade de 50 

organização dos registros das decisões da Congregação, de modo que o acesso seja 51 

imediato, pois a reunião com a Comissão, Coordenações e Departamentos foi 52 

bastante desgastante. O Professor Luiz Carlos de Freitas concordou com a 53 

Professora Soely Polydoro e, aproveitou para solicitar a inclusão em pauta, na reunião 54 

de hoje, do seguinte tema: Sistema de registro da carga didática docente na FE. A 55 
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inclusão foi aceita por unanimidade e será apreciada como item C.23. O Professor 1 

Pedro Ganzeli reiterou que as discussões sobre a carga didática na FE sempre foram 2 

muito polêmicas e complicadas e que a diferença de trabalho entre os Departamentos 3 

é muito grande e que este fato é inaceitável. Em sua opinião, as condições de trabalho 4 

devem ser iguais para todos, só que a realidade de hoje é visível e preocupante. 5 

Ressaltou, ainda, que os privilégios devem ser levantados e discutidos amplamente. A 6 

Estudante Marli Miranda da Farias afirmou que a falta de professores é no momento 7 

a maior preocupação dos estudantes, principalmente, em relação a algumas 8 

disciplinas. Sugeriu, então, que as próximas contratações sejam para suprir a 9 

necessidade das áreas e não dos departamentos. O Professor Luiz Carlos de 10 

Freitas disse que espera que a Universidade supere este momento critico que já dura 11 

há algum tempo e que a FE encaminhe, à Reitoria, um projeto de expansão de vagas 12 

articulado e com argumentos convincentes. O Professor Pedro Cunha reafirmou que 13 

a tarefa foi muito difícil, pois a Comissão além de precisar definir alguns critérios, 14 

trabalhou, também, com os critérios já existentes na Unicamp. Alertou que qualquer 15 

alteração na carga docente, como per exemplo, mudanças de carga horária, de 16 

vetores e de ementas, devem ser encaminhadas à Coordenação de Pedagogia, tendo 17 

em vista que a tramitação do processo de alteração de catálogo na Universidade é 18 

bastante longa Ressaltou que este é o único caminho de alteração de carga docente 19 

possível. A Professora Débora Jeffrey prestou mais algumas informações acerca do 20 

trabalho da Comissão e afirmou a importância da colaboração de todos os 21 

Departamentos nos próximos estudos. A Professora Maria Márcia Malavasi informou 22 

que o trabalho da Comissão passou por discussões bastante complicadas e que, em 23 

certos momentos, viraram campo de disputa. Disse, ainda, que espera que os 24 

próximos trabalhos sejam feitos de uma maneira menos tensa. O Professor Pedro 25 

Ganzeli disse que a FE vem contornando a falta de professores com soluções 26 

imediativas e que, por inúmeras vezes, alertou que o problema ficaria insuportável. Em 27 

nome dos estudantes, solicitou que um plano seja traçado para a solução definitiva do 28 

problema. A Professora Maria do Carmo Martins disse que concorda com todos os 29 

argumentos apresentados e que um planejamento dos Departamentos poderá auxiliar 30 

as próximas discussões. A Professora Elisabeth Barolli acrescentou que os 31 

Departamentos devem subsidiar a Comissão o máximo possível nos próximos 32 

trabalhos. O Professor Luiz Carlos de Freitas sugeriu que os Departamentos 33 

comecem a trabalhar com antecedência, pois a Comissão necessitará dos dados. O 34 

Professor Dario Fiorentini sugeriu pensar nas demandas dos Departamentos, bem 35 

como no campo de conhecimento, levando em consideração a pesquisa como perfil 36 

dos novos docentes. Não havendo mais inscritos, o Professor Luiz Carlos de Freitas 37 

colocou em votação a atribuição da quarta vaga para o DEPRAC, conforme estudo 38 

elaborado pela Comissão constituída pela Congregação, a qual foi aprovada com 17 39 

votos a favor e 01 abstenção. C.6) Indicação de membro suplente na CCP – Comissão 40 

Central de Pesquisa/PRP. Manifestação dos Departamentos: DEFHE/DEPASE: Prof. 41 

Dr. Silvio Ancizar S. Gamboa; DECISE/DEPE/DEPRAC: não houve indicação; 42 

DELART: não se manifestou. A Professora Maria do Carmo Martins informou que o 43 

DELART, na reunião de 10/04/2013, discutiu sobre a importância de vinculação do 44 

representante aos processos de coordenação ou participação ativa nos Centros e 45 

Núcleos. Desta forma, o Departamento achou por bem, indicar o Prof. Dr. André 46 

Paulilo como representante da FE na referida Comissão. As Professoras Mara Regina 47 

Jacomeli e Débora Jeffrey justificaram a indicação do Professor Silvio Gamboa. Tendo 48 

em vista a existência de dois candidatos, o Professor Pedro Ganzeli sugeriu que 49 

fossem mantidos os critérios já aprovados pela Congregação. Sendo assim, o nome 50 

do Professor Silvio Gamboa foi aprovado por unanimidade. C.18) Proposta de 51 

calendário para eleição do Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação. O 52 

Professor Luiz Carlos de Freitas, incialmente, informou que a Direção/FE está 53 

encontrando dificuldades para manter dois funcionários contratados, via FUNCAMP, 54 

em vista dos mesmos receberem seus salários através da verba extra-55 
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orçamentária/FE.  Informou, ainda, que o pagamento da GR do Coordenador de 1 

Extensão/FE, também, é feito com estes mesmos recursos. Neste sentido, sugeriu que 2 

a eleição proposta seja postergada para o início de 2014. Com esta medida a 3 

Direção/FE economizaria aproximadamente 29 mil reais, verba esta que poderia ser 4 

repassada para a manutenção de pelo menos um dos funcionários Funcamp.  Sugeriu, 5 

ainda, que durante este período os membros da Comissão de Extensão auxiliem a 6 

Direção/FE na administração da Coordenação de Extensão. O Professor Sérgio 7 

Amaral esclareceu os motivos do seu afastamento e disse que a solução apresentada 8 

pela Direção é interessante, já que a Secretaria está com um suporte atuante e 9 

otimizado. Após alguns pedidos de esclarecimentos, com relação a economia e a 10 

implantação do Colegiado, o Professor Luiz Carlos de Freitas afirmou que a solução 11 

encontrada não é agradável, mas forçara a FE a fazer gestões junto à Administração 12 

Central. Com relação à constituição do Colegiado espera que os aspecto humanitário 13 

seja um argumento forte para a composição do mesmo. Não havendo mais inscritos, o 14 

Professor Luiz Carlos de Freitas colocou em votação a proposta de mudança de 15 

calendário para o início do ano 2014, a qual foi aprovada por unanimidade. C.20) 16 

Resoluções da Secretaria de Educação: 1) nº 81 de 18/12/2011 – diretrizes para a 17 

organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas 18 

estaduais; 2) nº 2 de 18/01/2013 – sobre a reorganização curricular do ensino 19 

fundamental na escola de tempo integral. C.21) Convite à Secretaria Municipal de 20 

Educação de Campinas para conversa com a Congregação sobre projetos e políticas 21 

municipais de educação. O Professor Luiz Carlos de Freitas informou que os itens 22 

C.20 e C.21 dependeriam da presença da Professora Aparecida Neri de Souza, que 23 

apresentaria um documento para subsidiar as discussões. Neste sentido, informou que 24 

ambos serão apreciados na próxima reunião da CEPE/FE, com caráter deliberativo. 25 

C.22) Ofício Graduação/FE nº.36/2013 indicando docentes para compor a Comissão 26 

de Avaliação do Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de 27 

Graduação/2013. A composição da Comissão foi aprovada por unanimidade. C.23) 28 

Sistema de Registro da carga didática docente/FE. Após uma discussão acerca do 29 

assunto, a Congregação deliberou, por unanimidade, pela padronização do cálculo e 30 

divulgação periódica da carga horária didática docente definindo que: 1- o cálculo da 31 

carga didática utilizará os critérios internos da FE definidos pela Congregação 32 

obedecendo à planilha elaborada pela Comissão de Estudos para Atribuição de Vagas 33 

Novas instituída por este colegiado e utilizada para a definição da última vaga do ano 34 

de 2012. Os critérios internos são os seguintes: - o cálculo da média de carga didática 35 

por departamento deverá considerar o ano letivo; - a média anual deverá ser calculada 36 

dividindo a soma da carga didática efetiva oferecida pelo Departamento pelo número 37 

de docentes efetivos e do departamento, em que se considerará: a) como carga 38 

didática efetiva: o número de horas em sala de aula em disciplinas de graduação, 39 

obrigatórias (Licenciaturas, Pedagogia e Profis) e eletivas. Sendo que, para as eletivas 40 

devem ser consideradas as disciplinas válidas que constam nos catálogos de 41 

graduação para os cursos de Licenciatura e Pedagogia. O dado da carga didática 42 

efetiva (horas em sala de aula) deverá ser retirado do caderno de horários publicado 43 

no site da DAC; b) como docentes efetivos do departamento: todos os docentes 44 

concursados e nomeados em exercício em cada um dos semestres. Neste cálculo não 45 

deverão ser considerados os docentes contratados em caráter emergencial, nem os 46 

aposentados que ministram aulas na graduação, embora a carga didática destes seja 47 

computada. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a 48 

presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. A mídia 49 

contendo a íntegra da reunião encontra-se à disposição na Secretaria da Direção. 50 

Campinas, 24 de abril de 2013. 51 


