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ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

abril de dois mil e onze, reuniu-se na sala do bloco D, 1º. andar, a Congregação da 3 

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

Lúcia Guedes Pinto, Antônio Carlos Rodrigues de Amorim, Dario Fiorentini, Débora 5 

Cristina Jeffrey, Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira, Elisabeth Barolli, Evely 6 

Boruchovitch, Isadora Werneck, Jorge Megid Neto, Lucas Rodrigues Silva, Luciane 7 

Aparecida Grandin, Mara Regina Lemes de Sordi, Marli Miranda de Faria, Márcia Cristina 8 

Cândido dos Santos, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Carolina Bovério 9 

Galzerani, Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Mirela Garcia, Míriam Porfírio, 10 

Norma Sandra de Almeida Ferreira, Sérgio Antônio da Silva Leite, Silvio Ancizar Sanches 11 

Gamboa, Soely Aparecida Jorge Polydoro, Ubirajara Alencar Rodrigues e, Vicente 12 

Rodriguez. De início, o Professor Sérgio Leite submeteu à apreciação a Ata da 13 

Ducentésima Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 05 14 

abstenções e com as seguintes ressalvas: Professora Elisabete Pereira: página 02, linha 15 

03 – onde constou a data “05 de abril”, constar “15 de abril”; Professora Soely Polydoro: 16 

página 05, linha 17 – onde constou “até o final de 2011”, constar “até o final do mês de 17 

março 2011”; Professora Ana Archangelo: página 04, linhas 09/18 – a votação correta 18 

ocorreu da seguinte forma: 1- OF.CL.nº. 04/11 – alocação do Núcleo de Apoio aos 19 

Estágios, provisoriamente na sala LL08 ou no GERES, com previsão de transferência 20 

definitiva para o novo prédio da FE a ser construído como anexo e 2- alocação de um 21 

funcionário que se responsabilizará pelo funcionamento deste espaço, com perfil 22 

acadêmico para auxiliar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos com estágios 23 

curriculares, sob a responsabilidade da FE, dos cursos de professores. A proposta foi 24 

aprovada com 21 votos a favor, 02 votos contra e 02 abstenções. A seguir, o Professor 25 

Sérgio Leite submeteu à apreciação a primeira proposta: - alocação do Núcleo, 26 

provisoriamente, na sala LL08, a qual obteve o seguinte resultado: 11 votos a favor, 08 27 

votos contra e 06 abstenções. Finalmente, o Professor Sérgio Leite submeteu à 28 

apreciação a segunda proposta: - alocação do Núcleo, provisoriamente, na sala do 29 

GERES, a qual obteve o seguinte resultado: 08 votos a favor, 11 votos contra e 06 30 

abstenções. I) EXPEDIENTE: 1- O Professor Dario Fiorentini informou que: a) no último 31 

final de semana a CPG/FE finalizou o Relatório DataCAPES de 2010 e expressou a todos 32 

os docentes os agradecimentos aos prontos atendimentos às solicitações de dados, pela 33 

contribuição recebida e pela acolhida ao convite para esclarecimentos de questões 34 

específicas. Destacou, também, a contribuição das Secretárias de Departamento, 35 

sobretudo, a Sra. Marina Helena P.F. Cilumbriello que, com sua experiência, tornou mais 36 

precisas as produções bibliográficas e técnicas dos docentes. Expressou, ainda, um 37 

agradecimento especial à Sra. Luciana Rodrigues – ATD/PG - e Sra. Vanessa Crecci – 38 

Estagiária -, pelo intenso e cuidadoso trabalho dada à elaboração técnica do Relatório, 39 

bem como à Sra. Gislene Gonçales Pérpetuo pela assessoria feita no horário noturno, 40 

posterior a seu expediente na Funcamp. Finalizando, informou que, para os próximos 41 

anos, após processo de contratação, a FE deverá ter uma pessoa específica para 42 

elaborar o Relatório DataCAPES; b) foram atribuídas pela Comissão de Bolsas/CPG 16 43 

bolsas de mestrado e 03 de doutorado através das agências CAPES/DS e CNPq; c) 44 

foram classificados para apresentação na Anpedinha-Sudeste, no período de 11 a 13 de 45 

julho/2011, 58 trabalhos na categoria “Pôsteres” e 43 trabalhos na categoria 46 

“Comunicações”. Tendo em vista este grande número de inscrições, a CPG verificará a 47 

possibilidade de contratação de 02 ou 03 ônibus para a ida ao Rio de Janeiro. 2) O 48 

Professor Antônio Carlos Rodrigues de Amorim prestou algumas informações, as 49 

quais seguem na íntegra: “Três aspectos se destacaram na reunião do mês de abril na 50 

CADI: 1- composição de comissão que analisará, comparativamente, os perfis docentes 51 
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para promoção por mérito (MS3.2, MS5.2 e MS5.2) de todas as unidades acadêmicas da 1 

Unicamp. A CADI apreciará em primeira instância tais perfis e, posteriormente, 2 

encaminhará às demais instâncias, provavelmente a CEPE do CONSU e, após, o 3 

CONSU. Na área de Ciências Humanas e Artes quem participará da comissão será o 4 

Prof. Dr. Claudio Salvatori De Decca (MS-6 do IE), que teve o apoio de todos os 5 

representantes da área de Humanas e Artes. O Professor Claudio priorizará um diálogo 6 

com os representantes da área de Ciências Humanas e Artes, para compreender as 7 

características da proposição dos perfis em cada unidade; 2- diante das constantes 8 

insistências para que a área de Ciências Humanas e Artes mostre suas peculiaridades e 9 

características específicas, especialmente para produção bibliográfica e no contexto da 10 

internacionalização, consideramos mais interessantes e produtivo para a discussão na 11 

plenária da CADI não nos isolarmos como diferentes das demais unidades acadêmicas, 12 

ou seja, a diferença que se quer marcar para nossa área pode, politicamente, nos isolar 13 

ou nos fazer como exceções. O mais interessante será indicar e procurar saber as 14 

diferenças que existem em todas as áreas da Unicamp e não considerar que haja um 15 

padrão mais naturalizado – o das ciências biomédicas ou exatas, por exemplo; 3- 16 

especificamente com relação aos relatórios da Faculdade de Educação, é necessária 17 

atenção especial na informação mais clara da carga horária efetivamente assumida pelo 18 

docente quando trabalha em programas especiais de formação (PROESF, por exemplo). 19 

Por enquanto, os relatórios têm sido aprovados mesmo com a informação pouco clara; 20 

mas sempre há exigência de informação complementar, com retorno do processo para 21 

instrução detalhada pela coordenação de graduação. 3- O Professor Sérgio Leite 22 

informou que na reunião extraordinária do CONSU, realizada ontem, foi aprovada a 23 

“Minuta que dispõe sobre o processo de promoção por mérito para os níveis de Professor 24 

Doutor II (MS-3.2), Professor Associado II (MS-5.2) e Professor Associado III (MS-5.3) da 25 

Carreira do Magistério Superior”. Informou, também, que a partir de agora, anualmente, a 26 

Congregação da Unidade deverá indicar à CEPE 10 nomes de especialistas de 27 

reconhecida competência para compor a Comissão de Avaliação dos pedidos de 28 

promoção por mérito referidos níveis. Sendo assim, o Professor Sérgio Leite afirmou a 29 

necessidade da FE finalizar os Perfis Acadêmicos da Unidade que já foram requeridos 30 

pela CVD em dezembro/2010. 4- A Professora Ana Archangelo informou que foi 31 

prorrogado o prazo para a utilização dos recursos do Programa FAP/Livros, até 32 

setembro/2011, para a aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro. II) 33 

ORDEM DO DIA. A) Para Ciência: A.1) Edital 2011 para Apoio à Extensão Gratutita – 34 

FARG. Dada a relevância do tema, o Professor Sérgio Leite passou a palavra ao 35 

Professor Jorge Megid que forneceu algumas informações acerca do Edital e sobre a 36 

utilização dos recursos disponibilizados pela Direção/FE, através da rubrica “apoio à 37 

extensão”. B) Para Homologação: B.1) OF.Pedagogia/FE nº.011/2011 - alteração para 38 

os catálogos vigentes de 2010 e 2011. B.2) Reoferecimento do Curso de Difusão 39 

Científica: As relações entre o setor privado empresarial e a oferta da educação básica. 40 

Parecer favorável da CEFE. B.3) Reoferecimento do Curso de Extensão: Atores da 41 

Inclusão na Universidade (EDU-0140), sob a responsabilidade da Profª Drª Maria Teresa 42 

Eglér Mantoan. Parecer favorável da CEFE. B.4) Projeto de extensão “Sementes 43 

Crioulas: caminhantes em direção a si mesmo”, coordenado pelo Prof. Dr. Wencesláo 44 

Machado de Oliveira Júnior. Parecer favorável da CEFE. B.5) OF.PECIM nº 005/2011- a) 45 

indicação dos Profs. Drs. Jorge Megid Neto (FE) e Maurício Urban Kleinke, 46 

respectivamente, como Coordenador e Coordenador Associado do Programa de Pós-47 

Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática (mestrado e doutorado) e; 48 

b) indicação da FE como primeira sede administrativa do referido Programa pelo período 49 

de 04 anos. B.6) Solicitação de admissão do Prof. Dr. Evaldo Piolli, na PP/QD-UEC em 50 

RDIDP, MS-3, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos 51 
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para o Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor na Área de Teoria das Organizações, 1 

na Disciplina EP 910 – Estágio Supervisionado I - Gestão Escolar – Departamento de 2 

Políticas, Administração e Sistemas Educacionais – DEPASE. Após, o Professor Sérgio 3 

Leite esclarecer que o Professor Evaldo Piolli foi o candidato classificado em segundo 4 

lugar, a Professora Débora Cristina Jeffrey informou que o DEPASE encaminhou, à 5 

Direção/FE, um ofício solicitando que durante o processo de contratação docente, todas 6 

as informações funcionais e acadêmicas sejam devidamente esclarecidas aos novos 7 

docentes, tanto pela DGRH como também pela Secretaria de Recursos Humanos/FE, já 8 

que isto implica em uma decisão profissional e pessoal com consequências a médio e 9 

curto prazo. Tal solicitação é em virtude da desistência da candidata aprovada em 10 

primeiro lugar no referido concurso, que esclareceu que se tivesse sido informada 11 

anteriormente sobre alguns aspectos sobre o regime de trabalho e a contagem de tempo 12 

na Unicamp teria desistido da vaga, após sua convocação, evitando que o processo 13 

durasse 30 dias. Os itens B.1 a B.6 foram homologados por unanimidade. INCLUSÃO EM 14 

PAUTA: - Termo de Adesão de Entidades do Fórum sobre Medicalização da Educação e 15 

da Sociedade – solicitação feita pelo Professor Sérgio Leite. A inclusão foi aceita e será 16 

apreciada como item C.19. C) Para Deliberação: os itens a seguir não foram destacados 17 

e colocados em votação foram aprovados por unanimidade: C.1) Concurso para 18 

Professor Livre Docente na Área de Psicologia Educacional, na Disciplina EL 300 – 19 

Psicologia Educacional – Adolescência – DEPE.  Candidata: Profª Drª Selma de Cássia 20 

Martinelli. Parecer do Departamento. C.2) Concurso para Professor Livre Docente na Área 21 

de Psicologia Educacional, na Disciplina EL 300 – Psicologia Educacional – Adolescência 22 

– DEPE. Comissão Julgadora: Titulares: Prof. Dr. Sérgio Goldenberg – FE/UNICAMP,  23 

Prof. Dr. Valério José Arantes – FE/UNICAMP, Profª Drª Sandra Regina Kirchner 24 

Guimarães – UFPR, Profª Drª Evelise Maria Labatut Portilho – PUC/PR, Profª Drª Maria 25 

Thereza Costa Coelho de Souza – FE/USP. Suplentes:  Prof. Dr. José Roberto Montes 26 

Heloani – FE/UNICAMP, Profª Drª Alexandra Ayach Anache – UFMS, Profª Drª Márcia 27 

Maria Peruzzi Elia da Mota – UNIVERSO. C.3) Relatórios de Atividades – Pareceres dos 28 

Departamentos e Coordenações: Prof. Dr. Antônio Miguel – DEPRAC, Prof. Dr. 29 

Wencesláo Machado de Oliveira Júnior – DELART, Profª Drª Roberta Gurgel Azzi (DEPE). 30 

C.4) OF.Pedagogia/FE nº 021/2011 – propostas de alterações referentes as Disciplinas do 31 

Curso de Pedagogia propostas para o catálogo de graduação/2012. C.5) OF.CL/FE nº 32 

15/2011 – propostas de alterações para o catálogo de graduação/2012. C.6) OF.CL. nº 33 

16/2011 – Proc. nº 01-P-29097/2010 – elaboração do catálogo de graduação/2012, do 34 

Curso 56 – Licenciatura Integrada Química-Física, sem alterações. C.7) Oferecimento do 35 

Curso de Extensão denominado “Utilização de objetos de aprendizagem em sala de aula 36 

mediatizado pelas tecnologias digitais”, sob a coordenação do Prof. Dr. Sérgio Ferreira do 37 

Amaral.  Parecer favorável da CEFE. C.8) OF.PECIM nº 006/2011 – Editais de Seleção 38 

2011 – mestrado e doutorado – do Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino 39 

de Ciências e Matemática/Unicamp. C.10) Solicitação de credenciamento do Prof. Dr. Tel 40 

Amiel para ministrar a disciplina: Tópicos Especiais para Estudantes de Intercâmbio”, no 41 

período de 30/05 a 11/07/2011. Aprovada na reunião da CPG/FE de 06/04/2011. C.11) 42 

Oferecimento da disciplina “Tópicos Especiais para Estudantes de Intercâmbio”, sob a 43 

responsabilidade do Profs. Drs. Sérgio Ferreira do Amaral e Tel Amiel, no período de 44 

30/05 a 11/07/2011.A provado na reunião da CPG/FE de 06/04/2011. C.12) Processo nº 45 

01-P-28765/2010 - Programa das Atividades e Catálogos dos Cursos de Pós-46 

Graduação/2010. C.14) Proposta de Projeto DINTER em Educação entre a UNICAMP e a 47 

UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Para. Resumo da proposta. Parecer da 48 

CPG/FE. C.15) Parecer da CEPE/FE quanto à distribuição das novas vagas docentes 49 

pelos Departamentos. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: C.9) 50 

Solicitação de credenciamento do Prof. Dr. Tel Amil para ministrar a disciplina: “Tópicos 51 
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Especiais para Estudantes de Intercâmbio”, no período de 30/05 a 11/07/2011. Aprovada 1 

na reunião da CPG/FE de 06/04/2011. A Professora Débora Jeffrey solicitou 2 

esclarecimentos sobre a orientação de doutorandos por parte dos docentes ingressantes 3 

na FE, já que os mesmos não podem orientar alunos no doutorado. O Professor Dario 4 

Fiorentini esclareceu que se trata de recomendação da CPG/FE e da CAPES. Neste 5 

caso, a recomendação da CAPES é mais que uma simples sugestão, já que pode levar 6 

ao descredenciamento do Programa. Esclareceu, ainda, que não existe uma 7 

regulamentação interna, apesar do tema já ter sido pauta em diversas reuniões da 8 

CPG/FE. Innformou, ainda, que o assunto deverá ser retomado com a revisão do 9 

Programa, logo após a entrega do Relatório DataCapes. Sendo assim, a Professora 10 

Norma Sandra de A. Ferreira disse que é importante registrar as recomendações para 11 

que os novos docentes fiquem cientes das praxes e costumes da FE. C.13) OF.DEPE/FE 12 

nº.18/2011 – referente ao término do mandato dos Professores Soely A.J.Polydoro e 13 

César Nunes, como representantes da FE, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 14 

Unicamp e indicação de 02 novos representantes. O Professor Sérgio Leite agradeceu o 15 

trabalho realizado pelos Professores Soely e César que, além de importante, foi 16 

acompanhado pela Direção/FE. A Professora Soely Polydoro disse que seu trabalho na 17 

Comissão foi bastante gratificante e que foi uma satisfação perceber, na reunião da 18 

CEPE/FE, que a sua continuidade no Comitê seria muito bem vinda. Salientou que estará 19 

à disposição, neste momento de transição, e que a indicação de novos representantes 20 

seria importante para o início de um novo ciclo. Agradeceu a confiança de todos e 21 

incentivou os Departamentos para a indicação de novos docentes. Desta forma, a 22 

Professora Norma Sandra de A. Ferreira sugeriu que o assunto fosse retirado de pauta 23 

para encaminhamento aos Departamentos. A sugestão foi acatada por unanimidade e o 24 

item voltará a ser apreciado na próxima reunião. C.16) Parecer da CEPE/FE quanto à 25 

Moção de Apoio aos Estudantes referente à Moradia Estudantil. O Professor Sérgio 26 

Leite explicou que a CEPE elaborou a Moção, após as manifestações dos 27 

Departamentos. O Professor Jorge Megid sugeriu alterar a expressão final do texto: 28 

...”sem, no entanto, imputação de culpa individual em um movimento que é coletivo”., para 29 

“... e não imputada culpa individual em um movimento que é coletivo”. O Professor 30 

Antônio Carlos R. Amorim sugeriu alterar a expressão final do texto: “.....sem, no 31 

entanto, imputação de culpa individual em um movimento que é coletivo.” para “...sem 32 

responsabilização individual em um movimento que é coletivo.”  As Professoras Ana 33 

Archangelo, Norma Sandra de A. Ferreira e Elisabete Pereira, após alguns 34 

comentários, concordaram com a sugestão do Professor Antônio Carlos. Após mais 35 

algumas manifestações e, não havendo consenso, o Professor Sérgio Leite colocou em 36 

votação a Moção elaborada pela CEPE, com a sugestão apresentada pelo Professor 37 

Antônio Carlos R. Amorim, a qual obteve o seguinte resultado: 11 votos a favor, 07 votos 38 

contra e 01 abstenção. A seguir, colocou em votação a Moção elaborada pela CEPE, com 39 

a sugestão apresentada pelo Professor Jorge Megid, a qual obteve o seguinte resultado: 40 

10 votos a favor, 08 votos contra e 01 abstenção. A Moção aprovada será encaminhada à 41 

Reitoria, com cópias à APG e ao CAP/FE. C.17) PLANES – aprovação da Área de 42 

Pesquisa e dos últimos itens da Pós-Graduação. De início, o Professor Sérgio Leite 43 

passou à palavra à Sra. Rosa Maria Sebinelli, ATU/FE, que prestou alguns 44 

esclarecimentos sobre a versão elaborada por ela e pela Professora Márcia 45 

Strazzacappa, após as manifestações dos Departamentos. Houve alguns pedidos de 46 

esclarecimentos e, decidiu-se avaliar o documento item a item. Os itens 7, 8 e 9 relativos 47 

à Pós-Graduação foram discutidos e, após receberem algumas sugestões, foram 48 

aprovados por unanimidade. Sendo assim, passou-se à apreciação dos itens referentes à 49 

Área de Pesquisa. O Professor Dario Fiorentini disse perceber falta de clareza nas 50 

discussões e, diante do impasse, solicitou que o item referente à Área de Pesquisa fosse 51 
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retirado de pauta para discussão junto à CPG/FE. O Professor Sérgio Leite lembrou que 1 

o prazo estipulado pela Reitoria já foi ultrapassado e, por isso, sugeriu a indicação de uma 2 

Comissão para trabalhar, imediatamente, no texto já produzido, organizando e dando 3 

mais coerência ao mesmo. A sugestão foi acatada por unanimidade. Neste momento, as 4 

Professoras Soely Polydoro e Ana Archangelo, dada a necessidade de resposta 5 

imediata à Reitoria, fizeram algumas sugestões com relação ao item “Metas“ para facilitar 6 

o trabalho da Comissão. Houve uma discussão e, com as referidas contribuições foram 7 

fechadas as 05 Metas, as quais deverão que serão encaminhadas de imediato, tendo em 8 

vista ser o ponto mais importante no  momento para a Reitoria. A seguir, a Comissão foi 9 

constituída com s seguintes membros: Professores Elisabete Pereira, Dario Fiorentini, 10 

Débora Jeffrey, Mara de Sordi, Antônio Carlos Amorim, bem como a Professora Márcia 11 

Strazzacappa e a Sra. Rosa Maria. A referida Comissão deverá fazer uma revisão no 12 

documento acerca do item “Estratégias” antes do encaminhamento final. C.19) Termo de 13 

Adesão de Entidades do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Após 14 

a leitura do Termo e de alguns esclarecimentos dados pelo Professor Sérgio Leite, no 15 

sentido de formalizar a adesão da FE no referido Fórum, o convite foi aprovado por 16 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi a presente ata, 17 

que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. A mídia contendo a 18 

íntegra da reunião encontra-se arquivada na Secretaria da Direção. Campinas, 27 de abril 19 

de 2011.    20 


