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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

de março 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, Anna Regina Lanner de Moura, Aparecida Neri de Souza, Dario 5 

Fiorentini, Débora Cristina Jeffrey, Elisabeth Barolli, Evaldo Piolli, Evely Boruchovitch, 6 

Fernanda Cristina de Souza, Helena Maria Sant’Ana S. Andery, Luciane Ap. Grandin, 7 

Luiz Carlos de Freitas, Lunara Francini C. da Silva, Mara Regina Martins Jacomelli, 8 

Márcia Cristina C. dos Santos, Maria do Carmo Martins, Maria Márcia Sigrist Malavasi, 9 

Marina Helena P. F. Cilumbriello, Marli Miranda de Farias, Pedro da Cunha Pinto Neto, 10 

Pedro Ganzeli, Sérgio Ferreira do Amaral e Soely Ap. Jorge Polydoro. Ausências 11 

justificadas: Eliana Ayoub e Guilherme do Val T. Prado. Dando início aos trabalhos, o 12 

Professor Luiz Carlos de Freitas submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima 13 

Septuagésima Reunião Ordinária da Congregação, a qual foi aprovada com 01 14 

abstenção. I) EXPEDIENTE: A) A Estudante Lunara Francini da Silva informou que  15 

em 2013 fará parte desta Congregação e que será um prazer participar, novamente, 16 

deste importante espaço. Aproveitou para solicitar que, tendo em vista a relevância do 17 

assunto, este Colegiado discuta as Resoluções SE nº.81, de 16/12/2011 e SE nº.02, 18 

de 18/01/2013 que dispõem sobre a reorganização curricular do ensino fundamental e 19 

médio nas escolas estaduais. B) A Professora Ana Smolka lembrou a realização dos 20 

seguintes eventos: 1- Roda de Conversa com Ex-Diretores/FE, no dia 04 de abril, às 21 

11 horas, na sala da Congregação/FE; 2- Encontro de Ex-Alunos da FE, no dia 04/05, 22 

às 10 horas e, 3- II Seminário Interno da FE, que terá como tema “O lugar da FE na 23 

Universidade e na Sociedade”. O Seminário contará com três GTs: “A Formação de 24 

Educadores”, “A Pesquisa e Pós-Graduação” e “Práticas de Gestão”. Informou que o 25 

horário de funcionamento da Unidade será das 8 às 18 horas e que as aulas estarão 26 

suspensas em todos os períodos, de maneira a viabilizar a participação de todos. C) A 27 

Professora Maria do Carmo Martins apresentou a Carta Aberta do Fórum “SP Sem 28 

Passado: Ensino de História e Currículo”, de 16 de março/2013, assinada pelo GT de 29 

Ensino e História e Educação da ANPUH-SP-Brasil, que foi disponibilizada pelo 30 

Professor Jorge Megid na rede FE. Neste sentido, sugeriu que a Congregação, na 31 

sessão de hoje, se posicione a respeito das Resoluções sobre as mudanças 32 

curriculares na educação básica. A partir desta análise, que seja produzido um 33 

documento para ser discutido com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 34 

D) O Professor Luiz Carlos de Freitas informou que: 1- as Resoluções da SE citadas 35 

pela Professora Maria do Carmo e Lunara Francini foram temas da reunião do 36 

CONSU, no dia de ontem, e que foi constituída uma Comissão, da qual ele e o 37 

funcionário da FE João Raimundo fazem parte. Esclareceu que ainda não há uma 38 

proposta configurada, existe apenas um documento que servirá de base para a 39 

Comissão. O processo deverá ser finalizado em meados de junho/julho e no momento 40 

adequado será apreciado nesta Congregação; 2- em breve a Direção/FE receberá 41 

uma demanda da Secretaria Estadual de Educação para se manifestar acerca da 42 

possibilidade de implementar um curso de pedagogia para atender os monitores da 43 

rede municipal. O assunto será pautado no momento oportuno; 3- no dia 02/04 o 44 

CONSU definirá, durante sessão extraordinária e por meio de votação secreta, a lista 45 

tríplice para a sucessão do reitor da Unicamp, a ser encaminhada ao Governador de 46 

São Paulo. Salientou que, como Diretor da FE, votará pela manutenção da ordem da 47 

consulta realizada na comunidade universitária; 4- em breve estará disponível, em 48 

vista do aumento das demandas, uma nova sala para atender além das 49 

videoconferências, as webconferências, as produções de vídeos aulas, bem como as 50 

defesas de teses. A referida sala está localizada no bloco “F”, térreo; 5- a queda da 51 

rede/FE que ocorreu algumas vezes, na semana passada, foi ocasionada por 52 

problemas apresentados no equipamento “switch”. A Direção/FE, após pesquisa de 53 

preços, já está providenciando a compra de um novo equipamento para a substituição; 54 

5- o sistema intranet/FE está em processo de construção e que os serviços serão 55 
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disponibilizados na medida do possível. Diante disto, solicitou a colaboração de todos 1 

os setores para a indicação de espaços e materiais que julguem importantes; 6- a 2 

Direção/FE está estudando um novo layout para as salas do Setor de Informática. Tal 3 

medida, deverá facilitar a identificação dos funcionários do setor com maior facilidade 4 

por parte dos usuários; 7- foi publicado no dia 23/03 o Edital da Concorrência Pública, 5 

objetivando a permissão de uso da cantina da FE; 8- tendo em vista os últimos 6 

temporais ocorridos no campus ficou evidente a incompatibilidade dos prédios anexos 7 

I e III e os eucaliptos que estão localizados à volta destes prédios. Sendo assim, a 8 

Direção/FE solicitou à PRDU um posicionamento no sentido de indicar saídas, mesmo 9 

que envolvam erradicação e reflorestamento desta área, já que os eucaliptos oferecem 10 

riscos à comunidade. Salientou que a Direção implementará as medidas apontadas 11 

pelos técnicos. O Professor Pedro Cunha aproveitou para informar que os eucaliptos 12 

tem vida limitada e que, depois de algum tempo, devem ser cortados; 9- a Direção/FE 13 

vem estimulando os Grupos de Pesquisa a discutirem as áreas deficitárias da FE, 14 

como por exemplo, educação infantil, educação especial e movimentos sociais. Disse 15 

que estudantes apontaram a falta de docentes na FE, ontem, na reunião do CONSU e 16 

que ele foi solidário a manifestação, ainda que tenha informado que o problema não é 17 

restrito a FE. A Professora Aparecida Neri de Souza afirmou a necessidade da 18 

Congregação/FE discutir as políticas de contratação na FE e medidas para reverter a 19 

dinâmica imposta pela Universidade. A Estudante Lunara F. da Silva ressaltou que 20 

os espaços na Universidade são bastante restritos para as manifestações dos 21 

estudantes e que a falta de docentes, também, é comum em outras Unidades. Neste 22 

sentido, solicitou que o assunto seja incluído na pauta desta reunião. Neste momento, 23 

a Congregação recebeu a notícia do falecimento do Prof. Dr. Jonh Manuel Monteiro, 24 

Diretor do IFCH, em vista de um acidente ocorrido na noite de ontem. Decidiu-se 25 

elaborar, em nome da Congregação, uma nota de pesar para ser encaminhada ao 26 

IFCH. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Ofício Circular DGRH nº 007/2013 – 27 

referente a possibilidade de oferecimento aos servidores técnicos e administrativos 28 

admitidos no período de 01/01/1985 a 04/10/1988 a opção pelo regime estatutário 29 

(ESUNICAMP). A.2) Alteração do nome da Sub Comissão Permanente de Formação 30 

de Professores – Deliberação CONSU-A-36 16/12/03. A.3) Indicação da CEPE do 31 

nome da Profª. Drª. Ana Luiza Bustamante Smolka para atuar como representante da 32 

FE junto ao recém criado Comitê Assessor de Internacionalização – CAINT. 33 

INCLUSÕES EM PAUTA PARA HOMOLOGAÇÃO: 1- Solicitação de admissão, em 34 

caráter emergencial e temporário, da Profª. Drª. Elaine Reginan Cassan, no nível MS-35 

3.1, RTP – DECISE. 2- Resultado das eleições dos representantes discentes, junto à 36 

Congregação/FE no ano de 2013. As inclusões foram aceitas e serão apreciadas 37 

como itens B.5 e B.6, respectivamente. B) Para Homologação: os itens abaixo 38 

relacionados não foram destacados e, colocados em votação, foram homologados por 39 

unanimidade: B.1) Admissão em caráter emergencial e temporário da Profª Drª 40 

Caroline Pacievitch, em RTP, MS-3.1, pelo prazo de até 270 dias, nos termos da 41 

Resolução GR nº 39/2011, junto ao Departamento de Ensino e Práticas Culturais. 42 

Aprovada na reunião do Departamento.  B.2) Indicação CEPE/FE – 01/2013 – 43 

atendimento ao Decreto 5626 sobre Ensino de Libras na Graduação.  B.3)  Indicação 44 

CEPE/FE – 02/2013 – sugestões de alteração no Relatório de Atividades Docentes 45 

solicitado pelo OF. Circ. CADI 003/2013. B.5) 1- Solicitação de admissão, em caráter 46 

emergencial e temporário, da Profª. Drª. Elaine Reginan Cassan, no nível MS-3.1, RTP 47 

– DECISE. B.6) Resultado das eleições dos representantes discentes, junto à 48 

Congregação/FE no ano de 2013. A seguir, passou-se à apreciação do item 49 

destacado: B.4) Distribuição das 04 vagas novas da FE. Indicação favorável da CEPE 50 

03/2013 quanto à conclusão dos estudos realizados pela Comissão de Trabalho da 51 

Congregação que definiu: 01 vaga para o DECISE, 01 vaga para o DEPASE, 01 vaga 52 

para o DEFHE e 01 vaga para o DELART. De início, o Professor Luiz Carlos de 53 

Freitas informou que o assunto havia sido debatido na reunião da CEPE/FE do dia 54 

20/03 e que o questionamento, fundamental, foi com relação a um dos critérios 55 
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utilizados pela Comissão, ou seja, a carga didática semestral nas disciplinas 1 

obrigatórias de graduação. Esclareceu, que se o cálculo tivesse sido baseado na 2 

carga didática anual, a destinação da quarta vaga poderia ter sido alterada. Diante 3 

disto, sugeriu a homologação parcial do item, ou seja, a destinação das três primeiras 4 

vagas. Com relação à quarta vaga, sugeriu que a Comissão, juntamente, com o 5 

DEPRAC e DELART revejam os estudos. A Professora Elisabeth Barolli distribuiu o 6 

documento intitulado “Considerações e solicitação do DEPRAC sobre a minuta 7 

aprovada na CEPE que orienta a distribuição de 04 vagas docentes na FE para o ano 8 

2013” (anexo ao original desta ata). Esclareceu que o DEPRAC considera a 9 

necessidade de rever os dados contidos no documento, no que concerne à 10 

metodologia adotada para o cálculo dos valores da média de carga didática por 11 

docentes dos departamentos, uma vez que os cálculos foram realizados considerando 12 

exclusivamente a carga didática do primeiro semestre de 2013. Neste sentido, solicitou 13 

a retirada do item de pauta para que seja empreendida uma revisão mais cuidadosa 14 

dos valores utilizados para cálculo dos índices, os quais possam expressar as cargas 15 

didáticas médias dos docentes nos departamentos. A Professora Aparecida Neri de 16 

Souza parabenizou a Comissão e ressaltou o trabalho cuidadoso e detalhado feito 17 

pela mesma. Com relação ao critério utilizado, acha que o cálculo deveria ser pela 18 

carga didática anual, mesmo sabendo que todos os Departamentos estão trabalhando 19 

no seu limite. Professora Débora Jeffrey, em nome da Comissão, informou que a 20 

minuta teve como base os documentos e estudos realizados pelos Departamentos 21 

desde outubro de 2012 e apresenta uma síntese da situação dos mesmos em relação 22 

à distribuição de carga didática na graduação, as áreas específicas a serem atendidas 23 

com novas contratações e a previsão de aposentadorias para o ano de 2013, por 24 

Departamento. Ressaltou através deste estudo, que a contratação de docentes na FE 25 

tem sido feita com base no critério de distribuição das vagas por carga didática 26 

semestral nas disciplinas obrigatórias de graduação, aprovado pela Congregação. A 27 

Comissão também levou em consideração o atendimento às determinações do 28 

Regimento Geral da Unicamp, quanto ao número mínimo de 10 docentes exigidos 29 

para a manutenção dos Departamentos. A Professora Maria do Carmo Martins disse 30 

entender os critérios utilizados pela Comissão e acha que os mesmos devem ser 31 

mantidos, pois já foram aprovados pela Congregação e demonstram dados históricos. 32 

Acredita, ainda, que mesmo que os estudos sejam revistos, o resultado não mudaria. 33 

Em sua opinião, existe, apenas, a necessidade de esclarecimentos com relação aos 34 

dados e a elaboração, urgente, de uma política de contratação para a FE. Neste 35 

sentido, solicitou a manutenção da decisão da CEPE. A Estudante Marli Miranda de 36 

Farias afirmou que independentemente dos critérios utilizados várias disciplinas 37 

continuarão sem docentes. A Professora Mara Regina Jacomelli lembrou que os 38 

critérios adotados pela Comissão foram aprovados por esta Congregação e não 39 

podem ser desprezados. Também acha que deve ser levado em consideração todo o 40 

trabalho realizado pela Comissão e a longa discussão sobre o tema na reunião da 41 

CEPE. Disse que, apesar de concordar com a necessidade de revisão da política de 42 

contratação da FE, o que está em jogo, neste momento, é a homologação da 43 

indicação da CEPE acerca da distribuição das 04 vagas. O Professor Luiz Carlos de 44 

Freitas afirmou que a Congregação, mesmo levando em consideração as 45 

considerações feitas pela Professora Mara Jacomelli, poderá alterar decisões, já que 46 

se trata do órgão máximo da Unidade. O Professor Pedro Cunha disse que a 47 

definição da carga didática por semestre não demonstra a realidade e que as 48 

Coordenações devem estar envolvidas nas discussões, pois possuem informações 49 

relevantes. O Estudante Nicanor M. Lopes disse estar preocupado com o rumo das 50 

discussões, pois a Congregação parece estar tentando administrar migalhas. A 51 

Professora Maria Márcia Malavasi, apesar de concordar com a fala do Estudante 52 

Nicanor Lopes, disse que infelizmente a Coordenação é obrigada a administrar o caos 53 

e que, portanto, a colaboração de todos é imprescindível. Um exemplo disto é o 54 

revezamento das disciplinas que foi uma medida paliativa acordada entre os 55 
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Departamentos. Disse, ainda, que reconhece o trabalho da Comissão, mas trabalhar 1 

com a carga didática semestral, em sua opinião, foi um equívoco porque a mesma não 2 

retrata a realidade. Sendo assim, sugeriu uma revisão no documento apresentado pela 3 

Comissão. A Professora Elizabeth Barolli afirmou que a Congregação deve ser 4 

razoável e retirar o assunto de pauta, pois caso haja a revisão dos cálculos o resultado 5 

envolvendo o terceiro e quarto lugares poderão sofrer modificação. A Professora 6 

Aparecida Neri de Souza disse que a cooperação entre os Departamentos já vem 7 

ocorrendo há algum tempo e que o espírito do coletivo deve ser preservado. Disse, 8 

ainda, que a política de contratação na FE deve priorizar, principalmente, os três 9 

Departamentos que correm o risco de não ter o número mínimo de 10 docentes para 10 

continuarem a existir. A Professora Maria do Carmo Martins acha que a decisão 11 

tomada na reunião da CEPE deve ser homologada na íntegra e que, caso o assunto 12 

seja retirado de pauta, que a distribuição das 04 vagas seja revista. O Professor 13 

Pedro Ganzeli defendeu, também, a homologação do resultado, conforme proposta 14 

da CEPE. Alertou que o tema já vem sendo debatido, desde setembro/2012 e que 15 

será um prejuízo muito grande para a Unidade, a retirada de pauta, tendo em vista a 16 

necessidade urgente de contratação. A Professora Elizabeth Barolli reiterou a 17 

necessidade da retirada do assunto de pauta e, novamente, argumentou a favor do 18 

DEPRAC. Em vista do impasse, o Professor Luiz Carlos de Freitas submeteu à 19 

votação a manutenção, ou não, do item B.4 em pauta, para homologação, obtendo-se 20 

o seguinte resultado: 16 votos a favor, 05 votos contra e uma abstenção. Sendo assim,  21 

as discussões continuaram. A Professora Anna Regina Lanner, após prestar alguns 22 

esclarecimentos acerca da sua participação nesta mesma Comissão, em anos 23 

anteriores, disse que matematicamente seria necessário adequar os estudos para que 24 

o resultado fosse mais real e confiável. Diante disto, sugeriu que a Comissão altere a 25 

metodologia e refaça os estudos. Esclareceu que foi em vista destes argumentos que 26 

votou pela retirada do item de pauta. O Pedro Ganzeli lembrou que a carga docente 27 

sempre foi um problema na FE e que, independentemente da história, todos os 28 

Departamentos estão seriamente comprometidos e que o problema abrange toda a 29 

Universidade. Ressaltou que o projeto pedagógico, a carga docente e os estágios são 30 

critérios que não podem ser desconsiderados. Ressaltou, também, que as 31 

deliberações da Congregação devem ser registradas de forma que sempre sejam 32 

mantidas. Lembrou, ainda, que o trabalho da Comissão deve ser respeitado e que as 33 

falhas devem ser revistas e aperfeiçoadas. O Professor Dario Fiorentini disse que a 34 

Congregação deve usar o bom senso e considerar os estudos feitos pela Comissão, 35 

pois caso haja alterações, as mesmas serão na atribuição da quarta vaga. A 36 

Professora Débora Jeffrey sugeriu homologar o resultado da CEPE, diante dos 37 

esforços feitos pela Comissão e dos critérios utilizados, aprovados na Congregação. 38 

Sugeriu, ainda, a constituição de uma Comissão para definir uma política de 39 

contratação para a FE. A Professora Mara Regina Jacomelli concorda com a 40 

Professora Débora Jeffrey, pois disse estar confusa com tantas contradições. Com 41 

relação a estudo feito pela Comissão, acha que ele retrata a realidade, ou seja, 42 

demonstra os quatro Departamentos com o menor número de docentes. A Professora 43 

Maria do Carmo Martins sugeriu que o item seja homologado na íntegra e que os 44 

próximos estudos sejam baseados na projeção numérica real da carga docentes de 45 

todos os Departamentos, bem como a forma como administraram seus problemas. A 46 

Professora Elizabeth Barolli afirmou que, apesar de reconhecer o trabalho da 47 

Comissão, a Congregação deve reconhecer o equivoco sobre o cálculo da carga 48 

didática. Sugeriu, então, que seja homologada a atribuição das três primeiras vagas e 49 

que a quarta seja revista com base nos novos critérios. Não havendo mais 50 

conselheiros inscritos e diante do impasse, o Professor Luiz Carlos de Freitas 51 

colocou em votação a homologação parcial do item B.4, obtendo-se o seguinte 52 

resultado: 08 votos. A seguir, colocou em votação a homologação do item B.4 na 53 

íntegra, obtendo-se o seguinte resultado: 08 votos. Em vista do empate, o Professor 54 

Luiz Carlos de Freitas, Presidente desta Congregação, desempatou votando pela 55 



5 
 

homologação parcial do item B.4. Em vista do resultado, o Professor Luiz Carlos de 1 

Freitas submeteu à aprovação a indicação da CEPE que definiu 01 vaga para o 2 

DECISE, 01 vaga para o DEPASE e 01 vaga para o DEFHE. A Congregação mantém, 3 

ainda, uma quarta vaga em análise, a qual deverá ser examinada pela CEPE, 4 

obtendo-se o seguinte resultado: 16 votos a favor e 03 votos contra. Foi aprovado, 5 

ainda, com 17 votos a favor e 02 abstenções que a metodologia a ser aplicada pela 6 

Comissão seja a mesma empregada para a atribuição das três primeiras, com 7 

exceção de que o cálculo levará em conta obrigatoriamente a carga docente anual dos 8 

Departamentos. Finalmente, foi aprovado com 18 votos a favor e 01 abstenção que a 9 

Comissão que deverá apresentar a proposta de atribuição da última vaga 10 

remanescente seja composta pelos 06 Chefes de Departamento, 02 Coordenadores 11 

de Graduação, 01 Discente e 01 Servidor Técnico Administrativo. INCLUSÕES EM 12 

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO: 1- Discussão acerca das Resoluções da Secretaria 13 

de Educação nº. 81 de 18/12/2011 – “que estabelece diretrizes para a organização 14 

curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas estaduais” e nº. 02 de 15 

18/01/2013 – “que dispõe sobre a reorganização curricular do ensino fundamental na 16 

escola de tempo integral e dá providências correlatas”. 2- Convite à Secretaria 17 

Municipal de Educação de Campinas para conversa com a Congregação/FE sobre 18 

projetos e políticas municipais de educação.  3- Falta de docentes na FE. Os itens 1 e 19 

2 foram solicitados pela Professora Aparecida Neri de Souza e o item 3 pela 20 

representação estudantil. As inclusões foram aceitas e serão apreciados como itens 21 

C.16, C.17 e C.18, respectivamente. C) Para Deliberação: os itens abaixo 22 

relacionados não foram destacados e, colocados em votação, foram aprovados por 23 

unanimidade: C.1) Concurso para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em 24 

RTP, na Área de Pensamento Social e Educação, na Disciplina – EP 140 – Sociologia 25 

Geral – DECISE.- Aprovação do Parecer favorável do Departamento sobre as 26 

inscrições. Candidatos Inscritos: Luis Antonio Groppo, Mário Augusto Medeiros da 27 

Silva, João Petrucio Medeiros da Silva, Silvia Rosana Modena Martini, Edmar 28 

Aparecido de Barra e Lopes, Alexandro Henrique Paixão, Carlos Antonio Gomes, 29 

Mauríico Homma, Adolfo Ignácio Calderón Flores, Frederico Normanha Ribeiro de 30 

Almeida, Ludmila Costhek Abilio, Cintia Okamura, Rogério de Souza Silva e Marcelo 31 

Gomes Justo. C.2) Banca para concurso de Provimento de 01 Cargo de Professor 32 

Doutor, em RTP, na Área de Pensamento Social e Educação, na Disciplina – EP 140 – 33 

Sociologia Geral – DECISE. Membros Internos: Profª Drª Liliana Rolfsen Petrilli 34 

Segnini – FE/UNICAMP, Profª Drª Ana Maria Fonseca de Almeida – FE/UNICAMP, 35 

Profª Drª Eloisa de Mattos Höfling – FE/UNICAMP, Prof. Dr. Reginaldo Carmello 36 

Corrêa de Moraes – IFCH/UNICAMP, Prof. Dr. Fernando Antonio Lourenço – 37 

IFCH/UNICAMP, Profª Drª Débora Mazza – FE/UNICAMP. Membros Externos: Profª 38 

Drª Maria Ribeiro do Valle – UNESP/Araraquara, Prof. Dr. Carlos Benedito de Campos 39 

Martins – UnB, Profª Drª Carmen Sylvia Vidigal Moraes – USP, Profª Drª Clarissa 40 

Eckert Baeta Neves – UFRG, Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de Saes – 41 

UNIMEP/SBC, Prof. Dr. Ethel Volfzon Kosminsky – UENSP/Marília, Profª Drª Fernanda 42 

Antonia da Fonseca Sobral – UnB, Profª Drª Flávia Inês Schilling – USP, Profª Drª 43 

Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno – USP, Profª Drª Maria Teresa Miceli Kerbauy – 44 

UNESP/Araraquara, Profª Drª Silke Weber – UFPE, Profª Drª Sylvia Gemignani Garcia 45 

– USP, Prof. Dr. Mário Antonio Eufrásio – USP, Prof. Dr. Celso João Ferretti – UNISO, 46 

Prof. Dr. Adalberto Moreira Cardoso – UFRJ, Prof. Dr. Brasílio João Sallum Júnior – 47 

USP, Profª Drª Cibele Saliba Risek – USP/são Carlos, Profª Drª Márcia Regina de 48 

Lima Silva – FFLCH/USP, Profª Drª Maria da Glória Bonelli – UFSCar, Profª Drª Maria 49 

Aparecida Moraes Silva – UFSCar, Profª Drª Maria Orlanda Pinassi – 50 

UNESP/Araraquara, Profª Drª Nadya Araujo Guimarães – FFLCH/USP, Prof. Dr. Valter 51 

Roberto Silverio – UFSCar. C.3) Solicitação de admissão da Profª Drª Daniela Finco, 52 

na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-3, tendo em vista sua aprovação em Concurso 53 

Público de Provas e Títulos para o Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, na 54 

Área de Cultura e Educação, na Disciplina ep 139 – Pedagogia da Educação Infantil – 55 
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DECISE. Parecer do Projeto de Pesquisa. C.4) Proposta de Calendário para 1 

Premiação de Reconhecimento Acadêmico “Zeferino Vaz” – 2013. C.5) Proposta de 2 

Calendário para Premiação de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de 3 

Graduação – 2013. C.6) Solicitação de prorrogação como Professor Colaborador da 4 

Profª. Drª. Olga Rodrigues de Moraes Von Simson.- Parecer do DECISE. C.7) 5 

Solicitação de renovação do credenciamento da Profª. Drª. Olga Rodrigues de Moraes 6 

Von Simson junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, como Professor 7 

Pleno. Aprovada na reunião da CPG/FE de 06/03/2013. C.8) Solicitações de 8 

credenciamento como Professor Pleno, junto ao Programa Multiunidades em Ensino 9 

de Ciências e Matemática – PECIM. Aprovadas na reunião da CPG/FE de 06/03/2012: 10 

Prof. Dr. Jefferson de Lima Picanço (IG/Unicamp) e Profª Drª Maria José Maluf de 11 

Mesquita (IG/Unicamp). C.9) Solicitação de alteração de credenciamento do Prof. Dr. 12 

Pedro Laudinor Goergen junto ao PPGE/Unicamp de Professor Pleno (colaborador) 13 

para Professor Participante para concluir orientação do doutorando Maurício Ribeiro 14 

Martins. Aprovada na reunião da CPG/FE de 06/03/2013. C.10) Solicitação da 15 

Profª.Karla Isabel de Souza de adesão ao Programa de Pesquisador Colaborador, 16 

junto ao LANTEC, durante o biênio 2013/2014. Parecer do DECISE. C.11) Solicitação 17 

de revalidação de diploma de doutorado de Ivanda Maria M. de F. Montesano. Parecer 18 

desfavorável da Comissão de especialistas. C.12) Solicitação de revalidação de título 19 

de pós-graduação (doutorado) obtido no exterior de José Manuel de Barros Dias. 20 

Parecer favorável da Comissão de Especialistas. C.13) Solicitação de revalidação de 21 

título de pós-graduação (mestrado) obtido no exterior de Clecy S. Araujo Oliveira. 22 

Parecer desfavorável da Comissão de Especialistas. C.14) Solicitações de ingresso no 23 

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado. Aprovadas na reunião da CPG/FE de 24 

06/03/2012: Profª. Drª. Maria Tereza G. Tavares – sob a supervisão da Profª. Drª. Ana 25 

Lúcia G. de Faria de 01/08/2013 a 31/07/2014 e Prof. Dr. José dos Santos Souza – 26 

sob a supervisão do Profª. Drª. Aparecida Neri de Souza de 01/05/2013 a 30/04/2014. 27 

A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: C.15) Proposta 28 

Orçamentária/FE – 2013 – Proposta da Comissão de Orçamento Participativo e da 29 

Comissão de Orçamento da Congregação. Após a distribuição do documento 30 

elaborado, a partir dos estudos feitos pelas Comissões e alguns pedidos de 31 

esclarecimentos, com relação a Revista Zetetiké, Investimentos e Apoio à Pós-32 

Graduação, a proposta foi aprovada por unanimidade. C.16 Discussão acerca das 33 

Resoluções da Secretaria de Educação nº. 81 de 18/12/2011 – “que estabelece 34 

diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas 35 

escolas estaduais” e nº. 02 de 18/01/2013 – “que dispõe sobre a reorganização 36 

curricular do ensino fundamental na escola de tempo integral e dá providências 37 

correlatas”. C.17) Convite à Secretaria Municipal de Educação de Campinas para 38 

conversa com a Congregação/FE sobre projetos e políticas municipais de educação. 39 

Houve consenso que os itens C.16 e C.17 serão apreciados na próxima reunião da 40 

CEPE, com caráter deliberativo. C.18)   Falta de docentes na FE. A Estudante Lunara 41 

F. da Silva apresentou a Moção elaborada pelos estudantes e solicitou que a mesma, 42 

após aprovação, seja encaminhada à Reitoria. Após os senhores conselheiros lerem o 43 

documento e concordarem com os argumentos, houve consenso, que o mesmo 44 

necessitará de uma revisão. Diante disto, foi sugerido que a demanda dos estudantes 45 

seja direcionada para uma comissão para os ajustes necessários e, a seguir, seja 46 

encaminhada à Reitoria. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Nada mais 47 

havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e 48 

submeto à apreciação dos senhores conselheiros. A mídia contendo a íntegra da 49 

reunião está à disposição na Secretaria da Direção. Campinas 27 de março de 2013.  50 


