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ATA DA DUCENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e 2 

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

Educação, com a presença dos seguintes membros: Ana Maria Falcão de Aragão, 4 

Angela Fátima Soligo, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Aparecida Neri de Souza,  5 

Dario Fiorentini, Dione Lucchesi de Carvalho, Elisabeth Barolli, Evely Boruchovitch, 6 

Guilherme do Val Toledo Prado, Helena Maria Sant’Ana S. Andery, Luciane Aparecida 7 

Grandin, Luiz Carlos de Freitas, Lunara Francini C. da Silva, Márcia Cristina Cândido 8 

dos Santos, Maria Alice Cherubim, Newton Antonio P. Bryan, Pedro Ganzeli, Rogério 9 

Adolfo de Moura, Silvio Ancizar Sanches Gamboa, Wagner Willian Machado. 10 

Ausências justificadas: Ana Luiza B. Smolka, Anna Regina Lanner de Moura, Débora 11 

Cristina Jeffrey, Maria Márcia Sigrist Malavasi, Pedro da Cunha Pinto Neto, Sérgio 12 

Ferreira do Amaral, Soely Aparecida J. Polydoro. Dando início aos trabalhos, o 13 

Professor Luiz Carlos de Freitas submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima 14 

Terceira Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 01 abstenção e com as seguintes 15 

ressalvas: página 01, linha 23: onde se lê: “UPA – Universidade para Todos”, leia-se 16 

“UPA – Universidade de Portas Abertas”; página 01, linha 26: onde se lê: 17 

“Coordenação de Pedagogia”, leia-se “Coordenação de Graduação”. A seguir, o 18 

Professor Luiz Carlos de Freitas solicitou a inversão de pauta, tendo em vista a 19 

realização da reunião extraordinária do CONSU Extraordinário, hoje, às 14:30 horas, 20 

bem como para garantir a apreciação de alguns itens importantes da pauta. A 21 

solicitação do Professor Luiz Carlos foi aprovada por unanimidade. II) ORDEM DO 22 

DIA: A) Para Ciência: A.1) Comunicado da Coordenação de Pedagogia/FE sobre o 23 

processo avaliativo. B) Para Homologação: B.1) Edital do Processo Seletivo para o 24 

Doutorado Interinstitucional entre a Unicamp e a UFOPA para o 2º semestre/2012. 25 

Homologado por unanimidade. B.2) Concurso para Provimento de 01 Cargo de 26 

Professor Titular em RTP, na Área de Filosofia da Educação, nas Disciplinas EP 130 – 27 

Filosofia da Educação I, EP 230 – Filosofia da Educação II e EP 330 – Filosofia da 28 

Educação III – DEFHE. Parecer da Comissão Julgadora. Homologado por 29 

unanimidade. O Professor Luiz Carlos de Freitas parabenizou o Professor Cesar 30 

Nunes pelo título conquistado. B.3) Resultado da consulta para escolha do 31 

Coordenador de Pós-Graduação/FE: Candidatos: Prof. Dr. Dario Fiorentini e Prof. Dr. 32 

Antonio Carlos Rodrigues de Amorim. Docentes: Sim: 54, Não: 06, Brancos: 02, Nulo: 33 

01, Total: 63, Docentes habilitados: 88. Discentes: Sim: 47, Não: 06, Branco: 01, Total: 34 

54, Alunos habilitados: 668. Homologado por unanimidade. C) Para Deliberação: os 35 

itens abaixo relacionados não foram destacados e, colocados em votação, foram 36 

aprovados por unanimidade: C.1) Alteração da disciplina EP 363 – Economia da 37 

Educação e Planejamento Educacional, constante no processo do Concurso para 38 

Livre Docente, para EP 377 – Planejamento Educacional e Estágio Supervisionado em 39 

Gestão Escolar. C.3) Solicitação de admissão em caráter emergencial e temporário da 40 

Profª Drª Soraia Ansara, em RTP, MS-3, por um período de até 270 dias – DELART. 41 

C.4) Pareceres dos departamentos sobre as Inscrições ao Processo de 42 

Promoção por Mérito 2012, da Faculdade de Educação. Nível solicitado – MS-43 

3.2: DEPRAC – Profª Drª Maria Teresa Eglér Mantoan, DELART – Prof. Dr. Adilson 44 

Nascimento de Jesus, DEPASE - Prof. Dr. Zacarias Pereira Borges. Nível solicitado – 45 

MS-5.3: DELART – Profª Drª Agueda Bernardete Bittencourt. C.5) Indicação dos 46 

Departamentos de docentes para comporem a Comissão de Avaliação que 47 
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presidirá ao Processo de Promoção por Mérito 2012. DEPRAC: Titulares: Profª 1 

Drª Maria José Pereira Monteiro de Almeida (UNICAMP), Prof. Dr. Joaquim Brasil 2 

Fontes Júnior (UNICAMP),  Profª Drª Liliana Rolfsen Petrilli Segnini (UNICAMP), Prof. 3 

Dr. Eduardo Fleury Mortimer (UFMG), Prof. Dr. Nildo Alves Batista (UNIFESP). 4 

Suplentes: Profª Drª Márcia de Paula Leite (UNICAMP), Prof. Dr. Sérgio Antonio da 5 

Silva Leite (UNICAMP), Prof. Dr. Pedro Laudinor Goergen (UNICAMP), Profª Drª 6 

Selma Garrido Pimenta (USP), Profª Drª Anna Maria Pessoa de Carvalho (USP), Profª 7 

Drª Maria Aparecida Viggiani Bicudo (UNESP), Profª Drª Letícia Bicalho Canedo 8 

(UNICAMP), Prof. Dr. Valdemar Sguissardi (UNIMEP). DELART: Titulares: 9 

Prof.Dr.Joaquim Brasil Fontes Júnior (UNICAMP), Prof. Dr. Luiz Carlos de Freitas 10 

(UNICAMP), Profª Drª Diana Gonçalves Vidal (USP), Profª Drª Lucíola Licinio de 11 

Castro Paixão Santos (UFMG), Profª Drª Raquel Salek Fiad (PUC/Campinas). 12 

Suplentes: Profª Drª Liliana Rolfsen Petrilli Segnini (UNICAMP), Profª Drª Evely 13 

Boruchovitch (UNICAMP), Profª Drª Arilda Inês Miranda Ribeiro (UNESP/Presidente 14 

Prudente), Profª Drª Carmen Teresa Gabriel (UFRJ), Profª Drª Lana Mara de Castro 15 

Siman (UFMG). DEPASE: Titulares: Prof. Dr. José Luís Sanfelice (UNICAMP), Prof. 16 

Dr. Silvio Ancízar Sanchez Gamboa (UNICAMP), Prof. Dr. Romualdo Luiz Portella de 17 

Oliveira (USP), Suplentes: Prof. Dr. Pedro Laudinor Goergen (UNICAMP), Prof. Dr. 18 

Valdemar Sguissardi (UNIMEP). C.6) OF.GR nº 158/2012 – solicitando indicação de 19 

um representante para a composição da Comissão do Programa do Artista Residente 20 

a ser designada pelo Reitor: DELART/DECISE/DEFHE/DEPRAC/DEPE: Profª Drª 21 

Márcia Maria Strazzacappa Hernandez. DEPASE: não houve indicação. C.8) 22 

OF.CL.FE. nº 25/2012 – proposta da Comissão de Graduação do IMECC de alteração 23 

de pré-requisitos. (OF.IMECC. nº.28/2012 anexo). Aprovada “ad referendum” da 24 

Comissão de Licenciatura. C.9) Proposta de 1º oferecimento do Curso de Extensão 25 

EDU 0171 – Educação e Geografias e(m) vídeos, a ser oferecido a professores em 26 

exercício ao longo do semestre/2012. Aprovada “ad referendum” da Comissão de 27 

Extensão. Coordenação: Prof. Dr. Wencesláo Machado de Oliveira Jr. – OLHO. C.10) 28 

Proposta de oferecimento do Curso de Difusão, intitulado “Paz, conflitos e 29 

convivência”. Aprovada “ad referendum” da Comissão de Extensão. Coordenação: 30 

Profª Drª Orly Zucatto Mantovani de Assis. C.11) Solicitações de ingresso no 31 

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado de acordo com a Deliberação CONSU 32 

002/2012. Aprovadas na reunião da CPG/FE de 20/06/2012: Profª Drª Maria Lilia I. 33 

Souza Colares – supervisão do Prof. Dr. Newton A. P. Bryan, Profª Drª Paula Stroh – 34 

supervisão da Profª Drª Márcia de Paula Leite, Profª Drª Gabriela B. Naranjo Flores – 35 

supervisão da Profª Drª Ana Luiza B. Smolka. C.12) Solicitação de Revalidação de 36 

Diploma de Pós-Graduação – Doutorado em Educação da aluna Olga Carmelita 37 

Coelho Rosa. Parecer aprovado na reunião da CPG/FE de 06/06/2012. C.13) 38 

Solicitações de credenciamento como Professores Participantes junto ao Programa de 39 

Pós-Graduação. Aprovadas na reunião da CPG/FE de 06/06/2012: Profª. Drª Roseli 40 

Palermo Brenelli, Prof. Dr. Anselmo Alencar Colares, Profª Drª Solange Ximenes 41 

Rocha e Profª Drª Maria Lilia I. S. Colares – participantes do DINTER/UFOPA. C.14) 42 

Edital do Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado do Curso Multiunidades em 43 

Ensino de Ciências e Matemática para o ano acadêmico de 2013. A seguir, passou-se 44 

à apreciação dos itens destacados: C.2) Relatórios de Atividades. Pareceres dos 45 

Departamentos e Coordenações: Prof. Dr. Sérgio Ferreira do Amaral (DECISE) e Prof. 46 

Dr. José Claudinei Lombardi (DEFHE). A Estudante Lunara F. da Silva solicitou aos 47 

professores que alertem seus alunos para a importância do processo avaliativo, pois 48 
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nem sempre os mesmos têm clareza sobre este fato. Em sua opinião, a 1 

responsabilidade é muito mais do professor do que do próprio aluno. O Professor 2 

Luiz Carlos de Freitas ressaltou que a questão da avaliação é um assunto coletivo e 3 

que o processo necessita de ajustes em vários aspectos. Após a Professora 4 

Aparecida Neri de Souza chamar a atenção com relação a dados numéricos no 5 

parecer do Departamento sobre o Relatório do Professor Sérgio Amaral, o Professor 6 

Luiz Carlos de Freitas colocou em votação os dois Relatórios, os quais foram 7 

aprovados por unanimidade. C.7) OF.CESOP nº 07/2012 – solicitando a indicação de 8 

um representante para integrar o Conselho do Centro de Estudos de Opinião 9 

Pública:DELART/DEFHE/DEPE: Profª Drª Olga Rodrigues de Moraes von Simson. 10 

DEPASE: Prof. Dr. Evaldo Piolli. A Professora Helena Maria Andery solicitou a 11 

inclusão da indicação da Professora Olga Rodrigues pelo DECISE. Em vista do nome 12 

da Professora Olga Rodrigues ter recebido o maior número de indicações, o mesmo 13 

foi aprovado com 18 votos a favor e 01 abstenção. C.15) Editais e cronograma do 14 

Processo Seletivo para o ano acadêmico 2013 – mestrado e doutorado em educação. 15 

Com a palavra, o Professor Dario Fiorentini informou que a única mudança, com 16 

relação aos anos anteriores, será o preenchimento do formulário de inscrição on-line. 17 

A seguir, o sistema disponibilizará um arquivo com a inscrição em formato PDF, que 18 

deverá ser salvo para envio por e-mail, juntamente, com a documentação solicitada no 19 

presente edital. Ressaltou que tal alteração, além de minimizar o trabalho dos 20 

funcionários, a Coordenação não dependerá dos serviços de Correio nem, tampouco, 21 

de espaço físico para alocar a documentação que será enviada pelos candidatos. 22 

Informou, ainda, que os docentes que queiram imprimir os projetos de pesquisa, para 23 

leitura, deverão procurar a Coordenação para que providências sejam tomadas, junto 24 

à Gráfica/Unicamp. Os custos destes serviços de xeros já foram reservados e serão 25 

cobertos pela verba do PROAP. O Professor Pedro Ganzeli disse que o LAGE está 26 

preocupado com a segurança do processo e que diante disto, o Grupo está sugerindo 27 

que a Secretaria de Pós-Graduação e seus funcionários fiquem responsáveis pela 28 

condução de todo o processo, ou seja, que tudo fique concentrado nesta Secretaria. 29 

Em sua opinião, trabalhar com e-mails é bastante arriscado. Disse, ainda, que a FE 30 

deve garantir a saúde dos professores, porque não se trata somente da necessidade 31 

da leitura dos Projetos, mas também, da leitura das dissertações de mestrado, quando 32 

for o caso. Afirmou que ele próprio necessitará dos documentos impressos, já que 33 

encontrará dificuldades para proceder às leituras, tendo em vista seu problema de 34 

visão. A Professora Elizabeth Barolli disse que, apesar das preocupações do 35 

Professor Pedro Ganzeli serem pertinentes, o Grupo PSIEM não tem encontrado 36 

problemas com relação aos documentos recebidos eletronicamente. A preocupação 37 

do DEPRAC é com relação ao recebimento dos documentos, referentes ao processo 38 

seletivo, através das Secretárias de Departamento, ao invés de ser pela Secretaria de 39 

Pós-Graduação. Solicitou, então, que tal procedimento seja revisto para que tal 40 

atividade não fique concentrada nos Departamentos. O Professor Dario Fiorentini 41 

informou que a sugestão será analisada e que a Comissão tentará achar um caminho 42 

mais viável. A Professora Aparecida Neri de Souza afirmou que, apesar de apoiar a 43 

iniciativa, está preocupada com a possibilidade de pane no sistema, pois se trata de 44 

um processo on-line que, em nenhum momento, foi testado acerca de sua 45 

funcionalidade. Sua preocupação, ainda, é com relação ao aumento da carga de 46 

trabalho dos funcionários alocados na Secretaria de Pós-Gradução. Desta forma, 47 

sugeriu que a Coordenação receba um reforço ou que as demandas sejam recebidas 48 
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pelas Secretárias de Departamento, como nos anos anteriores, só que agora 1 

eletronicamente. A Professora Ana Aragão parabenizou a iniciativa da Comissão de 2 

Pós-Graduação pela nova sistemática e sugeriu que a impressão dos documentos, 3 

conforme sugestão do Professor Pedro Ganzeli, seja vista como exceção e não como 4 

regra. Ressaltou que os problemas que surgirem deverão servir como aprendizado 5 

para os próximos processos seletivos. A Professora Angela Soligo, também, 6 

destacou a iniciativa da Comissão, apesar de achar que o envio da documentação, via 7 

e-mail, ainda não é totalmente seguro. Sendo assim, espera que a Comissão reveja os 8 

procedimentos para os próximos anos. O Professor Newton Bryan parabenizou a 9 

Comissão e disse que uma margem de erro deve ser considerada e que, por isso, o 10 

processo, neste ano, merece maior cuidado. O Professor Dario Fiorentini lembrou 11 

que o período é de transição em que a experiência será importante para que o novo 12 

sistema seja aperfeiçoado. Informou que está confiante e que a Secretaria de Pós-13 

Graduação treinará seus funcionários para receber o material, eletronicamente, da 14 

melhor maneira possível. Informou, ainda, que caso seja necessário a Comissão de 15 

Seleção terá, aproximadamente, um mês para resolver questões com os candidatos. 16 

O Professor Rogério Moura disse que toda a ajuda para a Coordenação, neste 17 

momento transitório, será fundamental. Em sua opinião, a responsabilidade deverá ser 18 

coletiva e, portanto, de responsabilidade das Secretarias de Departamento e da 19 

Coordenação de Pós-Graduação. O Professor Luiz Carlos de Freitas informou que 20 

os procedimentos, agora adotados pela Pós-Graduação/FE, já são utilizados em 21 

outros órgãos como Fapesp e CNPQ e que mesmo a produção científica desloca-se 22 

em direção ao formato eletrônico. Os docentes, nestes casos, já procedem desta 23 

forma. O Professor Pedro Ganzeli reafirmou que a instituição tem o dever de garantir 24 

a saúde e a qualidade de vida, de todos os funcionários. Salientou que não concorda 25 

que o docente tenha que se adaptar as novas metodologias, pois é de 26 

responsabilidade da instituição garantir melhores condições de trabalho. O Professor 27 

Luiz Carlos de Freitas disse que respeita as colocações feitas pelo Professor Pedro 28 

Ganzeli e que, em momento algum quis ofendê-lo, apenas acha que não se trata de 29 

exigência da FE, mas sim, do mundo científico. Finalizando, o Professor Luiz Carlos 30 

de Freitas colocou em votação os editais e cronograma do Processo Seletivo para o 31 

ano acadêmico de 2013, reiterando que a Coordenação de Pós-Graduação deverá 32 

levar em conta o conjunto de preocupações apontadas pelos conselheiros. O item foi 33 

aprovado com 18 votos a favor e 01 abstenção. C.16) Solicitação dos Funcionários 34 

Técnicos Administrativos/FE para que no Regimento da FE seja revisto a participação 35 

nas consultas para escolhas de cargos administrativos. A Funcionária Luciane 36 

Grandin esclareceu que tal solicitação deve-se ao fato de que, como parte 37 

permanente e participante das atividades da FE, os funcionários gostariam de serem 38 

consultados para as escolhas dos cargos de Coordernadores de Pedagogia, 39 

Licenciaturas, Pós-Graduação e Biblioteca, já que as responsabilidades são coletivas. 40 

A Professora Ana Aragão sugeriu, também, que os mesmos sejam consultados 41 

quando da escolha dos Chefes de Departamento. O Professor Luiz Carlos de 42 

Freitas sugeriu, ainda, a incorporação dos servidores, com voz e voto, nas Comissões 43 

de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Seriam funcionários que estão ligados à 44 

dinâmica e cotidiano dos referidos setores. A Professora Angela Soligo achou 45 

pertinente o pedido dos funcionários, bem como as sugestões apresentadas pelos 46 

Professores Luiz Carlos e Ana Aragão e sugeriu que a CLN/FE reveja o Regimento e 47 

apresente uma proposta à Congregação. Antes de colocar o item em votação, o 48 
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Professor Luiz Carlos de Freitas salientou que, apesar de não ver problemas, a 1 

participação dos funcionários será bastante significativa na formatação dos cargos da 2 

FE, já que o número de funcionários e docentes é bastante semelhante. A solicitação 3 

dos funcionários, bem como as sugestões apresentadas pelos Professores Luiz 4 

Carlos, Ana Aragão e Angela Soligo foram aprovadas por unanimidade. C.17) 5 

Processo de Certificação da FE/2012.O Professor Luiz Carlos de Freitas informou 6 

que o prazo para a finalização do processo deverá ser em meados de julho/agosto e 7 

que o texto da Certificação/2003 que descreve as atividades de cada área, seção e 8 

diretoria, já foi enviado aos responsáveis para as adequações necessárias. A seguir, 9 

prestou alguns esclarecimentos acerca do Organograma 2012/2016 que apresenta 10 

possibilidades com relação a criação e alteração. O Professor Pedro Ganzeli disse 11 

que espera que haja perspectivas de contratação de novos funcionários. A Professora 12 

Angela Soligo  aproveitou  oportunidade para solicitar esclarecimentos acerca da 13 

extinção do Setor de Multimeios. O Professor Luiz Carlos de Freitas lembrou que as 14 

informações sobre as modificações envolvendo o Setor de Multimeios, 15 

Videoconferência e o Setor de Informática, bem como a distribuição dos funcionários 16 

do Multimeios já foi veiculada na rede/FE. Além disto, informou que foi criado uma 17 

conta institucional para a FE com a finalidade de atender as demandas dos usuários 18 

da Unidade que será monitorado pela Informática e a EaD, bem como um GT para 19 

diagnosticar e criar um plano de desenvolvimento para os Setores de Informática e 20 

Educação à Distância da FE, o qual deverá ser apreciado nesta Congregação no  21 

momento oportuno. A Professora Elizabeth Barolli parabenizou a iniciativa da 22 

Direção e espera que os resultados sejam positivos. Sugeriu, também, que se 23 

verifique a possibilidade da contratação de um programador de sistema, pois a FE 24 

sente falta de tal profissional em seu quadro. A Professora Aparecida Neri de Souza 25 

achou a iniciativa interessante e perguntou quais foram os motivos que levaram a 26 

Direção a tomar tal medida. O Professor Luiz Carlos de Freitas fez, então, um breve 27 

relato, destacando alguns pontos como: 1- os problemas já apontados pelo Professor 28 

Sérgio Leite, ex-Diretor/FE, 2- as conversas com os funcionários envolvidos tentando 29 

equacionar os problemas, mas sem resultados, 3- a recusa de todos os servidores da 30 

área em assumir a chefia do setor, 4- a análise da qualificação dos funcionários e, 5- a 31 

existência de processos de sindicância em andamento. Informou, ainda, que fica 32 

extinta a prestação de serviços relativa a empréstimos de câmeras e demais 33 

equipamentos para alunos e professores e os serviços de conversão de mídia. Os 34 

serviços já solicitados, que poderão sofrer prejuízos e novas demandas deverão ser 35 

dirigidas ao Sr. Gilberto Oliani na Videoconferência. Finalizando, informou que a 36 

Direção está estudando formas para a proteção dos equipamentos da FE. O 37 

Professor Antonio Carlos R. de Amorim lembrou a existência de um Relatório 38 

elaborado pela Comissão de Sindicância, da qual ele participou, para auxiliar os 39 

trabalhos. Após alguns pedidos de esclarecimentos, o Professor Luiz Carlos de 40 

Freitas colocou o referido item em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 41 

C.18) Constituição da Comissão de Avaliação externa para a Premiação de 42 

Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação. a) aprovação do 43 

número de componentes, b) aprovação dos nomes da Comissão: - Indicação da 44 

Coordenação de Pedagogia: Prof. Dr. Artur Gomes de Morais – UFPE, Prof. Dr. Carlos 45 

Roberto Jamil Cury – PUC/MG, Profª. Drª. Acácia Zeneide Kuenzer – UFPR, Profª. 46 

Drª. Bernardete Angelina Gatti – Fundação Carlos Chagas, Profª. Drª. Lizete Regina 47 

Gomes Arelaro – FE/USP, Profª. Drª. Maria Walburga dos Santos – UFSCar. – 48 
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Indicação da Coordenação de Licenciaturas: _ Profª. Drª. Adriana Bernardes da Silva – 1 

IG/UNICAMP, Profª. Drª. Cristina Meneguello – IFCH/UNICAMP, Profª. Drª. Elaine 2 

Prodócimo – FEF/UNICAMP, Prof. Dr. Fernando Jorge da Paixão – IFGW/UNICAMP, 3 

Prof. Dr. José de Alencar Simoni – IQ/UNICAMP, Prof. Dr. Sara Regina Lopes – 4 

IA/UNICAMP. Após uma discussão acerca das indicações, decidiu-se compor a 5 

Comissão com 02 docentes externos e 01 docente da UNICAMP. Os nomes sugeridos 6 

e que serão consultados foram: Profª. Drª. Maria Walburga dos Santos, Profª. Drª. 7 

Acácia Zeneida Kuenzer, Prof. Dr. Artur Gomes de Morais, Profª. Dra. Elaine 8 

Prodócimo, Profª. Drª. Adriana Bernardes da Silva, Profª. Drª. Cristina Meneguello e 9 

Prof. Dr. José de Alencar Simoni. Colocado em votação o item foi aprovado com 17 10 

votos a favor e 02 abstenções. C.19) Sugestão para que a representação da FE na 11 

CCP – Comissão Central de Pesquisa/PRP faça parte da função do Coordenador 12 

Associado da Pós-Graduação/FE. A Professora Evely Boruchovitch lembrou que o 13 

seu mandato, a pedido da Direção, foi prorrogado até agosto de 2012 e que está à 14 

disposição para continuar colaborando, caso o Professor Antonio Carlos R. de 15 

Amorim, docente eleito para o cargo de Coordenador Associado da PG/FE, não possa  16 

assumir tal função. Aproveitou para prestar algumas informações sobre o trabalho 17 

realizado pela Comissão, ressaltando que o mesmo é bastante interessante. O 18 

Professor Antonio Carlos R. de Amorim afirmou que, apesar de achar importante 19 

que o Coordenador Associado da PG/FE assuma tal representação, ainda não tem 20 

certeza se isto fará sentido ou não. Além de que, até dezembro/2012, é membro da 21 

CADI, com expectativas de continuidade. Sendo assim, deixa a cargo desta 22 

Congregação a decisão, já que não pretende assumir a CCP e a CADI, 23 

conjuntamente. Diante das colocações feitas pelo Professor Antonio Carlos foi 24 

sugerido que a Professora Evely Boruchovitch fosse reconduzida, junto à CCP, e que 25 

a sugestão para que o Coordenador Associado da PG/FE assuma tal cargo, seja 26 

discutida em outro momento. A sugestão foi aprovada por unanimidade. C.20) 27 

Apresentação do Plano de Aplicação do Orçamento/2012. O Professor Luiz Carlos 28 

de Freitas esclareceu cada ponto da apresentação e informou que a Direção/FE já 29 

está pensando na criação de um instrumento para controle da verba e despesas da 30 

Unidade, bem como a criação de estratégias para superar as necessidades. Salientou 31 

que para isto será necessário uma decisão coletiva. Após vários pedidos de 32 

esclarecimentos, o Professor Luiz Carlos de Freitas sugeriu que a Congregação 33 

aprove o Plano de Aplicação e que o mesmo sirva de um instrumento operacional para 34 

o Setor de Finanças/FE continuar trabalhando. Sugeriu, ainda, que as rubricas dos 35 

próximos orçamentos sejam redefinidas com a participação dos Departamentos. O 36 

Professor Antonio Carlos R. de Amorim propôs a constituição de um GT para fazer 37 

a mediação entre a Direção, os Departamentos e as Coordenações. Sendo assim, o 38 

Professor Luiz Carlos de Freitas acha mais pertinente remodelar a Comissão de 39 

Orçamento já existente, ou seja, que a mesma seja ampliada quando houver 40 

necessidade. Colocado o plano de aplicação do orçamento/2012 e as sugestões 41 

apresentadas em votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. I) 42 

EXPEDIENTE: 1-) A Professora Angela Soligo informou que, hoje pela manhã, os 43 

Professores Pedro Cunha, Ana Smolka e Elina Ayoub, juntamente com professores da 44 

USP e UNESP, foram ao Conselho Estadual de Educação para a entrega do 45 

documento elaborado pelo Fórum das Universidades Públicas no Estado de São 46 

Paulo, em defesa da Educação Pública. Aproveitou para ressaltar a importante 47 

participação dos Professores Eliana Ayoub e Guilherme do Val T. Prado em todo o 48 
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processo. O relato da visita e seus desdobramentos será enviado oportunamente via 1 

email. 2- O Professor Antonio Carlos R. de Amorim: a) agradeceu o apoio recebido 2 

desta Congregação, frente à chefia do DELART e se colocou à disposição, agora, 3 

como Coordenador Associado da Pós-Graduação/FE; b) informou que no dia 21/06 o 4 

Prof. Luiz Fabio Mesquiati – Brazilian Lektor and Regional Coordinator for Latin 5 

America - do Instituto de Educação da Universidade de Londres esteve na FE para um 6 

encontro com os professores e estudantes para apresentação das linhas de pesquisa, 7 

de docentes e da produção do IOE, visando futuros trabalhos conjuntos entre a FE e 8 

IOE. Solicitou ampla divulgação do evento; c) convidou toda a comunidade para 9 

participar da Feira Cultural e Literária, no período de 16 a 20 de julho, no 10 

Estacionamento do Ginásio Multidisciplinar, das 09:00 às 19:00 horas. A referida Feira 11 

faz parte da programação do 18º. COLE; d) demonstrou sua preocupação com relação 12 

ao fechamento da Biblioteca/FE aos sábados. Em sua opinião, tal decisão necessita 13 

de uma nova avaliação, por parte da Direção/FE. Apesar do baixo fluxo demonstrado, 14 

a Biblioteca é usada pelos alunos dos cursos noturnos. 3) O Professor Dario 15 

Fiorentini agradeceu a confiança demonstrada pela comunidade na sua recondução 16 

ao cargo de Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação/FE, agora, em parceria com 17 

o Professor Antonio Carlos R. de Amorim. Aproveitou a oportunidade para agradecer a 18 

Professora Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira pelo apoio e colaboração, junto à 19 

Secretaria de Pesquisa. 4) O Professor Guilherme do Val Toledo Prado agradeceu, 20 

em nome da Sub-Comissão Permanente de Formação de Professores - CCG, a 21 

oportunidade de participar, como convidado, desta Congregação. Tal participação será 22 

importante, tendo em vista que garantirá a interlocução da CCG com este colegiado. 23 

5- A Professora Angela Soligo disse que, também, está preocupada com o 24 

fechamento da Biblioteca/FE, aos sábados, mesmo que a demanda demonstrada não 25 

seja significativa. Lembrou que a abertura da mesma foi uma conquista antiga da 26 

comunidade e que a continuidade é importante para os vários projetos em andamento. 27 

O Professor Luiz Carlos de Freitas esclareceu que a Biblioteca/FE está aberta, por 28 

aproximadamente 10 anos, a custo do sacrifício dos funcionários do setor e que isto 29 

traz vários problemas para a Direção, como por exemplo: a compensação e o 30 

pagamento de horas extras que são ilegais. Salientou que, neste momento, não 31 

existem outras alternativas e que a Direção/FE só revogará a Portaria instituída, com a 32 

autorização desta Congregação. A Funcionária Maria Alice Cherubim informou, 33 

como uma das participantes dos plantões, que a freqüência do público sempre foi 34 

muito baixa aos sábados e que somente 04 Unidades da Universidade funcionam aos 35 

sábados. Ressaltou que a medida tomada pela Direção/FE já era esperada há muito 36 

tempo pelos funcionários do setor. A Estudante Lunara Francini C. da Silva disse 37 

que a Biblioteca é um espaço extremamente importante para os estudantes e que, 38 

portanto, sua abertura aos sábados deve ser mantida. Solicitou, então, que a 39 

Direção/FE reveja a questão. 6) O Professor Luiz Carlos de Freitas: a) informou que 40 

o processo de licitação da Cantina/FE está em andamento, após reunião com a 41 

Prefeitura do Campus, bem como a necessidade de legalização do ponto em questão. 42 

A Sra. Fátima, atual fornecedora, já está ciente da resolução e, também, já foram 43 

acordado com a Prefeitura as necessidades de reformas e modificações que a 44 

comunidade da FE está exigindo para uma nova licitação; b) lembrou que neste ano a 45 

FE comemora 40 anos de sua criação. O evento principal, entre outros, deverá ocorrer 46 

em outubro, questão que está sendo pensada por uma Comissão nomeada pela 47 

Congregação. A Professora Ana Aragão aproveitou para informar que a Comissão, 48 
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da qual ela é membro, está pensando em promover algumas atividades acadêmicas e 1 

que, em vista do orçamento apertado, outras comemorações deverão ser na forma de 2 

adesão. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente 3 

ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. A mídia contendo 4 

a íntegra da reunião encontra-se à disposição na Secretaria da Direção. Campinas, 27 5 

de junho de 2012.  6 


