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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

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

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

Bernardo Mendes Ribeiro, Dario Fiorentini, Dione Lucchesi de Carvalho, Dirce Djanira 5 

Pacheco e Zan, Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira, Elisabeth Barolli, Evely 6 

Boruchovitch, Jorge Megid Neto, Márcia Cristina Cândido dos Santos, Maria Carolina 7 

Bovério Galzerani, Maria José Pereira Monteiro de Almeida, Norma Sandra de Almeida 8 

Ferreira, Sérgio Antônio da Silva Leite, Soely Aparecida Jorge Polydoro, Ubirajara Alencar 9 

Rodrigues, Valdirene Rodrigues de Carvalho, Vicente Rodriguez e Wencesláo Machado 10 

de Oliveira Júnior. Ausências justificadas: Ana Lúcia Guedes Pinto, Carlos Eduardo 11 

Albuquerque Miranda, César Apparecido Nunes, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, 12 

Pedro Ganzeli. Dando início aos trabalhos, o Professor Ségio Leite informou que o nome 13 

da Professora Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira deve constar da lista de presença 14 

como membro titular da bancada docente e, também, como suplente do Coordenador do 15 

Curso de Pós-Graduação. Salientou que, apesar da Professora Elisabete M. de A. Pereira 16 

ser, de fato, suplente do Professor Dario Fiorentini, antes de assumir tal cargo, ela foi 17 

eleita membro titular da bancada geral docente. A seguir, o Professor Sérgio Leite 18 

submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Quadragésima Quinta Reunião Ordinária, a 19 

qual foi aprovada por unanimidade e, com as seguintes ressalvas: página 01, linha 08: 20 

incluir na lista de presença o nome da Professora Maria José P. M. de Almeida; página 21 

06, linha 34: onde se lê: 29/09 leia-se 01/10; página 06, linha 45: incluir o nome da Sra. 22 

Rosa Maria M.G. Sebinelli, junto ao “GT para elaboração de alguns parâmetros internos 23 

para facilitar todos os concursos da FE”. I) EXPEDIENTE: A) O Professor Silvio 24 

Gamboa parabenizou a iniciativa do Sr. Geraldo José Camargo, funcionário do Setor de 25 

Multimeios/FE, pela realização dos Cafés Filosóficos, que se realizam todas as últimas 26 

sextas-feiras de cada mês, das 12 às 13 horas, com temáticas do cotidiano e a 27 

colaboração da RTV-IA-FE-PAIDEIA-UNICAMP. Informou, ainda, que no dia 24/09 teve o 28 

prazer de ser o palestrante do Café Filosófico “A felicidade: os desafios da política e a 29 

cidadania”, realizado no Ginásio Multidisciplinar; B) A Professora Maria Carolina B. 30 

Galzerani agradeceu os cumprimentos e o apoio que recebeu, via rede e pessoalmente, 31 

dos docentes e funcionários da FE, por assumir a função de Diretora do Centro de 32 

Memória/UNICAMP, para o período de 2010/2013. Enfatizou que estará à disposição de 33 

todos, bem como para a construção de uma parceria entre o CMU e a FE. C) O 34 

Professor Jorge Megid: 1- informou que o “Fórum de Extensão”, que ocorreu nos dias 35 

20 e 21/09, apesar de não ter sido uma atividade muito intensa, a mesma foi bastante 36 

proveitosa e interessante; 2- parabenizou os Professores Dario Fiorentini e Elisabete M. 37 

de A. Pereira pela atuação, frente à Coordenação de Pós-Graduação, nestes 04 meses 38 

iniciais de trabalho. Tal fato foi, devidamente, percebido quando da realização do “Fórum 39 

dos Grupos de Pesquisa”, no dia 22/09, onde também aconteceu a apresentação dos 40 

resultados da Avaliação CAPES. D) O Professor Dario Fiorentini agradeceu as palavras 41 

do Professor Jorge Megid e aproveitou para lembrar que no dia 01/10, às 09:00 horas, no 42 

Salão Nobre, acontecerá a primeira parte do “Seminário Interno de 43 

avaliação/reformulação do PPGE/Unicamp. O evento contará com as presenças do Prof. 44 

Dr. Jadir de Moraes Pessoa (UFGO), da Profª. Drª. Rosana Baeninger (Assessora da 45 

PRPG/Unicamp) e do Prof. Dr. Luciano Mendes de Faria (UFMG). Ressaltou, ainda, que a 46 

presença de todos será de grande importância. E) A Professora Dione Lucchesi 47 

parabenizou o Professor Jorge Megid e elogiou a participação dos estudantes e 48 

funcionários no Fórum de Extensão que aconteceu nos dias 20 e 21/09. Salientou que 49 

este momento foi bastante importante para o levantamento de problemas e preocupações 50 

com relação à extensão na FE. Lamentou, somente, a falta de participação dos docentes 51 
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nas discussões. F) O Professor Sérgio Leite comunicou que, na reunião do CONSU, 1 

ocorrida no dia de ontem, foram dados os seguintes informes: 1- o pagamento referente 2 

ao 13º. salário de 2010 será feito nos dias 20/10 e 19/11, respectivamente, primeira e 3 

segunda parcela; 2- amanhã, dia 30/09, será o último dia para o encaminhamento das 4 

propostas de Projetos na Linha de Ensino à PRP/FAEPEX. Tal Edital tem como objetivo 5 

financiar propostas que visem a melhoria do ensino na Unicamp. Cada Unidade de Ensino 6 

poderá apresentar uma proposta contendo um ou mais projetos. Cada proposta deverá ter 7 

apenas um executor e deverá ter o aval das Coordenações de Cursos e da Diretoria da 8 

Unidade; 3- o Prof. Euclídes de Mesquita, Pró-Reitor de Pós-Graduação, apresentou os 9 

dados gerais da Avaliação Trienal 2010 da CAPES. Um dado revelador foi a contínua 10 

evolução do nível de ensino e a média das notas obtidas. Tanto a média geral da 11 

Unicamp quanto das grandes áreas do conhecimento estão acima de 5, demonstrando , 12 

ainda, uma tendência de alta; 4- a partir do próximo ano, todos os concursos da 13 

Universidade serão feitos na Parte Permanente, tendo em vista uma obrigatoriedade por 14 

parte da Procuradoria Pública. Deverá acontecer, em breve, uma reunião com todos os 15 

Diretores das Unidade com a Reitoria para maiores esclarecimentos. II) ORDEM DO DIA. 16 

A) Para Ciência: A.1) Aumento de cotas de impressão para os estudantes. O Professor 17 

Sérgio Leite informou que, tendo em vista a Portaria FE nº. 10/2010, de 29/09/2010, fica 18 

estabelecido o número de 50 cópias/mês (600cópias/ano), cumulativas mensalmente, 19 

para os alunos de graduação e pós-graduação da FE no uso do Laboratório de 20 

Informática da FE. Desta forma, ficam eliminadas as 05 cópias/mês de impressão 21 

colorida. A.2) Ratificação das normas de uso dos transportes. O Professor Sérgio Leite 22 

fez os seguintes esclarecimentos, com relação às solicitações de transportes para a FE, 23 

através da DGA: 1- Atividades promovidas por Grupos de Pesquisa: a) com entrada de 24 

recursos (eventos pagos): o próprio organizador faz a solicitação e custeia as despesas; 25 

b) gratuitos abertos a toda a Unidade: a FE cobre o transporte de convidados SP-26 

Campinas e vice-versa; c) evento fechado para membros do Grupo de Pesquisa: custeio 27 

pelo Grupo (FAP/FE). 2- Atividades Institucionais: a) eventos da Administração Central 28 

(Congregação/Direção): a FE providencia o transporte; b) bancas de mestrado/doutorado: 29 

somente trajeto Rodoviária ou Aeroporto Viracopos-FE e vice versa (solicitação via 30 

Coordenação de Pós-Graduação); c) Concursos e Prêmio Zeferino Vaz: a FE providencia 31 

o transporte; d) Docentes da FE em função de representação externa da Unidade: a FE 32 

providencia o transporte; e) atividades extraordinárias a critérios das Coordenações: a FE 33 

providencia o transporte. B) Para Homologação: B.1) Convênio entre a Unicamp e a 34 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP – Projeto intitulado “Construção 35 

de imagens com a população Ribeirinha da Amazônia – Nazaré – Grupo Minhas Raízes”, 36 

coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Albuquerque de Miranda. Parecer favorável da 37 

CEFE. O referido item foi homologado por unanimidade. C) Para Deliberação: os itens 38 

abaixo relacionados, não foram destacados e colocados em votação, foram aprovados 39 

por unanimidade:  C.3) Solicitação de Licença Especial (semestre sabático), por seis 40 

meses, a partir de 01/02/2011: Profª. Drª. Ana Luiza Bustamente Smolka (DEPE), Profª. 41 

Drª. Roberta Gurgel Azzi (DEPE) e Profª. Drª. Lídia Maria Rodrigo (DEFHE). C.4) 42 

Solicitação de renovação como Professor Colaborador. Pareceres Favoráveis dos 43 

Departamentos: Prof. Dr. Sérgio Ap. Lorenzato (DEPRAC) e Prof. Dr. Ezequiel Theodoro 44 

da Silva (DELART). A Professora Elisabete M. de A. Pereira fez questão de destacar a 45 

grande produtividade do Professor Sérgio Lorenzato como Professor Colaborador. C.5) 46 

Relatório de Atividades. Pareceres do Departamento e Coordenações: Prof. Dr. José Luís 47 

Sanfelice (DEFHE). C.8) Solicitações de credenciamentos aprovadas na reunião da 48 

CPG/FE, de 09/09/2010: Prof. Dr. Sérgio Eduardo M. Castanho – como Professor 49 

Colaborador, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, para ministrar 50 

disciplinas e orientar alunos; Profª. Drª. Selma Borghi Venco – como co-orientadora da 51 
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doutoranda Walkíria de Oliveira Rogolon, orientanda da Profª. Drª. Aparecida Neri de 1 

Souza; Profª. Drª. Débora Cristina Jeffrey – como Professor Pleno junto ao Programa de 2 

Pós-Graduação em Educação. C.9) Relatório Final de Atividades elaborado através do 3 

Anexo III da Resolução GR 59/2006 pela Executora da Profª. Drª. Afira Vianna Ripper, 4 

face ao término da vigência do Termo Aditivo nº. 01 ao Convênio entre a Unicamp e a 5 

Universitat de Gesamthochschule Siegen – Alemanhã. C.10) Relatório Final de Atividades 6 

elaborado através do Anexo III da Resolução GR 59/2006 pelo Executor Prof. Dr. Newton 7 

Antônio P. Bryan, face ao encerramento da vigência do Termo de Contrato e Prestação 8 

de Serviços entre a FE/Unicamp e a Prefeitura Municipal de Guarulhos com a 9 

interveniência da Funcamp. C.11) Prestação de Contas/FE – janeiro-agosto/2010. 10 

Parecer da Comissão de Orçamento. A seguir, passou-se à apreciação dos itens 11 

destacados: C.1) Manifestação da Bancada Discente sobre a realização de festas e 12 

outras atividades culturais no interior do Campus. O Professor Sérgio Leite lembrou que 13 

o item, após ter sido retirado de pauta das últimas duas reuniões, agora foi revisado pela 14 

Comissão, instituída na reunião de junho passada. A Professora Maria José P.M. de 15 

Almeida parabenizou a Comissão pelas alterações bastante positivas no texto e solicitou 16 

esclarecimentos com relação ao artigo 227. Sendo assim, a Sra. Rosa Maria M.G. 17 

Sebinelli, ATU da Unidade, leu o referido artigo. A Estudante Valdirene R. de Carvalho 18 

sugeriu que a Moção, após ser aprovada, fosse encaminhada à Reitoria, bem como a 19 

todas as Unidades da Universidade. O Professor Jorge Megid disse ser contra tal 20 

sugestão e lembrou que, conforme indicação anterior, a Moção seria encaminhada 21 

somente à Reitoria. Lembrou, ainda, que o Professor Sérgio Leite poderá dar ciência do 22 

texto na próxima reunião do CONSU. A Professora Maria José P.M. de Almeida disse 23 

concordar com o Professor Jorge Megid e sugeriu que os próprios estudantes 24 

encaminhem a Moção às Unidades. A Estudante Valdirene R. de Carvalho disse, então, 25 

retirar sua proposta e acatar a sugestão feita pela Professora Maria José. Sendo assim, o 26 

Professor Sérgio Leite colocou a Moção em votação, a qual foi aprovada por 27 

unanimidade. A Moção será encaminhada à Reitoria e o Professor Sérgio Leite dará 28 

ciência da mesma na reunião do CONSU. C.2) Of.s/nº.do Prof. Dr. Carlos Eduardo A. de 29 

Miranda – solicitando a indicação de dois docentes da FE para compor a Comissão de 30 

Tecnologia de Informação, Comunicação e Tecnologia em Educação/FE (TIC), tendo em 31 

vista que o mandato dos Profs. Drs. Carlos Eduardo e Sérgio Ferreira do Amaral, 32 

encerrou-se em abril/2010. Manifestação dos Departamentos: DEPE: Profª. Drª. Regina 33 

Maria de Souza. De início, o Professor Sérgio Leite informou que o item foi retirado de 34 

pauta na reunião anterior porque, apesar da necessidade da indicação de dois nomes, 35 

somente a Professora Regina Maria de Souza foi indicada. Sendo assim, será necessário, 36 

agora, complementar a Comissão. O Professor Wencesláo M. de Oliveira salientou que, 37 

após ler a ata da reunião de agosto, percebeu que a retirada de pauta se deu, 38 

principalmente, pela falta de informações a respeito da condução dos trabalhos da  39 

Comissão em questão. A Professora Elizabeth Barolli disse que poderia colocar seu 40 

nome à disposição, mas gostaria de ter maiores informações sobre a mesma. O 41 

Professor Sérgio Leite esclareceu que a Comissão está desfalcada no momento e que, 42 

portanto, a Direção/FE entendeu que as informações seriam solicitadas, somente após as 43 

indicações. O Professor Wencesláo M. de Oliveira reafirmou a necessidade de um 44 

documento esclarecedor, antes das indicações pelos Departamentos. A Professora 45 

Soely Polydoro lembrou que a retirada de pauta, na reunião passada, se deu quando a 46 

Professora Maria do Carmo Martins informou que o Professor Rogério Adolfo de Moura, 47 

apesar de ter sido indicado por três Departamentos, havia declinado do convite, tendo em 48 

vista o acúmulo de suas atividades. Sugeriu, ainda, que o nome da Professora Regina 49 

Maria de Souza seja aprovado hoje, pela sua experiência na área. A complementação da 50 

referida Comissão poderá ser feita na próxima reunião. A Professora Norma Sandra de 51 
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A. Ferreira disse que a Congregação deve aprovar o nome da Professora Regina M. de 1 

Souza, nesta sessão, e continuar insistindo no pedido de informações, junto à Comissão, 2 

para que outros interessados se manifestem. A Professora Maria José P.M. de Almeida 3 

disse não ter certeza se vale a pena continuar insistindo e sugeriu ter como base a 4 

documentação já produzida pela Comissão. O Professor Wencesláo M. de Oliveira 5 

afirmou que o DELART não se sentiu à vontade para indicar nomes e imagina que outros 6 

Departamentos também encontraram a mesma dificuldade. Sendo assim, disse que a 7 

Direção deve encontrar mecanismos para a efetivação da Comissão TIC. O Professor 8 

Dario Fiorentini, após as manifestações, disse perceber a existência de dois caminhos, 9 

ou seja: 1- retirar o item de pauta ou ; 2- aprovar do nome da Professora Regina M. de 10 

Souza e solicitar aos Departamentos outras indicações para a complementação da 11 

Comissão. O Professor Wencesláo M. de Oliveira concorda em aprovar  o nome da 12 

Professora Regina M. de Souza e manter a necessidade do documento explicativo da 13 

Comissão. A Professora Maria Carolina B. Galzerani ressaltou a importância de reforçar 14 

o nome da Professora Regina Maria de Souza e a necessidade de indicação de outros 15 

nomes. Sendo assim, o Professor Sérgio Leite colocou em votação o nome da 16 

Professora Regina Maria de Souza para compor a Comissão TIC, bem como a solicitação 17 

de um breve relato sobre as dificuldades e o trabalho realizado, até o momento, pela 18 

mesma. A proposta foi aprovada por unanimidade. C.6) Of.Circ.CGU nº.13/2010 – 19 

solicitando a indicação de um representante docente (titular e suplente) para compor o 20 

Conselho Consultivo do SIARQ. Manifestação dos Departamentos: 21 

DEFHE/DECISE/DEPRAC/DEPASE/DELART: Profª. Drª. Maria do Carmo Martins. A 22 

Professora Soely Polydoro informou que, apesar do item ter constado da pauta do 23 

DEPE, o mesmo não foi apreciado por falta de tempo, mas deverá ser apreciado, ainda 24 

hoje à tarde, na continuidade da reunião. O Professor Sérgio Leite ressaltou a 25 

necessidade de indicação de um suplente, pois  a Professora Maria do Carmo Martins 26 

deverá se afastar no 2º. semestre para pós-doutorado. O Professor Wencesláo M. de 27 

Oliveira disse perceber o indicativo de sobrecarga docente, tendo em vista as 28 

dificuldades encontradas pelos Departamentos, para preencher os diversos cargos 29 

demandados. Neste caso específico, sugeriu uma consulta mais ampla nos 30 

Departamentos, bem como uma consulta na rede docente/FE. O Professor Dario 31 

Fiorentini propôs, ainda, verificar com a Professora Maria do Carmo Martins se teria 32 

outras indicações. Sendo assim, o Professor Sérgio Leite submeteu à apreciação o 33 

nome da Professora Maria do Carmo Martins, como membro titular, junto ao SIARQ, o 34 

qual foi aprovado por unanimidade. A Direção/FE consultará, novamente, os 35 

Departamentos e a própria Professora Maria do Carmo para o preenchimento do cargo de 36 

suplente. C.7) Of.Circ.PRP.nº.121/2010 – solicitando a indicação de um representante 37 

docente suplente para compor a Comissão Central de Pesquisa. A Professora Evely 38 

Boruchovitch foi indicada, na reunião anterior, como representante titular. De início, o 39 

Professor Sérgio Leite informou que a Professora Nora Rut Krawczyk, indicada na 40 

reunião anterior como suplente, se colocou, agora, à disposição para assumir o cargo, 41 

caso seja necessário. O Professor Dario Fiorentini acha que o cargo de titular junto à 42 

CCP deveria ser assumido pela Professora Elisabete M. de A. Pereira porque, em sua 43 

opinião, seria muito importante que a Secretaria de Pesquisa/FE participe, efetivamente, 44 

das pesquisas da Universidade. O Professor Sérgio Leite lembrou que o nome da 45 

Professora Evely Boruchovitch foi aprovado, por unanimidade, na reunião anterior. A 46 

Professora Maria Carolina B. Galzerani disse que, apesar da posição do Professor 47 

Dario Fiorentini fazer sentido, reiterou que o nome da Professora Evely Boruchovitch já foi 48 

aprovado. Sendo assim, sugeriu que a Professora Elisabete Pereira assuma o cargo de 49 

suplente. A Professora Elisabete Pereira disse que, apesar da sugestão do Professor 50 

Dario Fiorentini ser coerente, a Professora Nora Rut, conforme informação do Professor 51 
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Sérgio Leite, já se prontificou para assumir o cargo de suplente. Disse, ainda, que o 1 

momento seria bastante oportuno para que se discuta a figura da Secretaria de Pesquisa 2 

na FE. Ressaltou que, a seu ver, como órgão institucional a mesma não existe. 3 

Aproveitou , ainda, para sugerir que a Secretaria de Pesquisa/FE, como a CPG/FE, tenha 4 

representantes dos Departamentos. Entende, também, que a Professora Evely 5 

Borichovitch, como membro da CPG/FE,  pode representar a FE muito  bem na 6 

CCP/PRP. Finalizando, disse que futuramente, a sugestão do Professor Dario Fiorentini 7 

pode ser implantada e se  tornar norma interna. A Professora Maria José P.M. de 8 

Almeida disse concordar com as colocações feitas pelos Professores Dario Fiorentini e 9 

Elisabete Pereira, tendo em vista a vinculação entre a Secretaria de Pesquisa/FE e a 10 

Comissão Central de Pesquisa/PRP. O Professor Jorge Megid salientou que, apesar de 11 

achar interessante a proposta formulada pelo Professor Dario Fiorentini, a mesma foi 12 

colocada  totalmente fora de hora, pois o nome da Professora Evely Burochovitch foi 13 

aprovado, por unanimidade, na reunião anterior. Nas próximas indicações, caso isto fique 14 

estabelecido no Regimento/FE, a presença do Coordenador de Pesquisa/FE na CCP 15 

seria bastante pertinente. Finalizando, ratificou a indicação da Professora Evely 16 

Boruchovitch, como membro titular junto à CCP/FE, não somente porque tal decisão já foi 17 

aprovada, mas, também, por todo o trabalho que vem sendo realizado pela docente. 18 

Ressaltou que periodicamente a Professora Evely presta informações, via rede, a toda a 19 

comunidade. Com relação à sugestão da Professora Elisabete Pereira, informou que não 20 

cabe uma Comissão de Pesquisa, pois a mesma já está inserida na CPG/FE. A 21 

Professora Soely Polydoro afirmou que a Professora Evely Boruchovitch representa 22 

muito bem a FE, não só pelo seu desempenho, mas, também, porque faz parte da 23 

CPG/FE. Sugeriu, ainda, que a indicação como suplente da Professora Elisabete Pereira 24 

seja aprovada. A Professora Maria Carolina B. Galzerani disse se sentir totalmente 25 

representada e contemplada com a presença da Professora Evely na CCP/PRP. A 26 

Professora Evely Boruchovitch informou que nem todos os representantes da CCP 27 

fazem parte das Secretarias de Pesquisas de suas Unidades. Não havendo mais 28 

conselheiros inscritos, o Professor Sérgio Leite lembrou que existem dois nomes para o 29 

cargo de suplente e que tal  decisão deve ser votada. A Professora Elisabete Pereira 30 

acha que a indicação da Professora Nora Rut Krawczyk é bastante oportuna, pois existirá 31 

a interlocução da docente com a CPG/FE. Sendo assim, o Professor Sérgio Leite 32 

submeteu à votação a indicação da Professora Nora Rut, como representante suplente da 33 

FE, junto à CCP/PRP, a qual foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 34 

eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação 35 

dos senhores conselheiros. A mídia contendo a íntegra da reunião encontra-se à 36 

disposição na Secretaria da Direção. Campinas, 29 de Setembro de 2010.  37 


