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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

maio 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, Ana 4 

Lúcia Guedes Pinto, Bernardo Mendes Ribeiro, César Apparecido Nunes, Dario Fiorentini, 5 

Evely Boruchovitch, Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira, Fernando Peixoto Stevaux, 6 

Isadora Werneck de Andrade, Jonatan Jackson Sacramento, Mara Regina Lemes de 7 

Sordi, Márcia Cristina Cândido dos Santos, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria 8 

Carolina Bovério Galzerani, Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Maria José 9 

Pereira Monteiro de Almeida, Maria Márcia Sigrist Malavasi, Pedro Ganzeli, Renê José 10 

Trentin Silveira, Sérgio Antônio da Silva Leite, Silvio Donizette de Oliveira Gallo, Soely 11 

Aparecida Jorge Polydoro, Valdirene Rodrigues de Carvalho, Ubirajara Alencar 12 

Rodrigues, Vicente Rodriguez, Wencesláo Machado de Oliveira Júnior. Iniciando os 13 

trabalhos, o Professor Sérgio Leite submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima 14 

Quadragésima Segunda Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 01 abstenção e com 15 

as seguintes ressalvas: - Professora Soely Polydoro: página 04, linhas 46/51 e página 05, 16 

linha 01, o parágrafo ficou assim redigido: “A Professora Soely Polydoro citou os recentes 17 

trabalhos de uma comissão interna de sindicância da FE e referiu estranhamento em 18 

relação ao teor do manifesto dos alunos e o modo como o fato foi tratado no interior da 19 

Unidade. Diante disto, solicitou esclarecimentos à bancada estudantil. Salientou, ainda, 20 

que a citada sindicância foi instituída para que os trabalhos pudessem ser realizados 21 

segundo a cultura da FE.”; - Professor Dario Fiorentini: página 03, linha 17: o parágrafo 22 

ficou assim redigido: “...fundamental e que a ausência da FE abriria espaço à participação 23 

exclusiva das outras Unidades......”; página 03, linha 20: o parágrafo ficou assim redigido: 24 

“.....bastante importante, sobretudo se articulado a projetos de pesquisa sobre formação 25 

de professores em exercício....”.; - bancada estudantil: página 01, linha 33, o parágrafo 26 

ficou assim redigido: “O Estudante Bernardo Ribeiro alertou para a data para a qual 27 

estava prevista a finalização da reforma: 26/04/2021, na linha 17 da ata anterior; página 28 

03, linha 15: o parágrafo ficou assim redigido: “Em sua opinião, não seria prudente 29 

aprovar algo sem saber o que se está aprovando.”; página 04, linha 04: o parágrafo ficou 30 

assim redigido: “O Estudante Bernardo Ribeiro lembrou que os estudantes veicularam um 31 

manifesto com a posição dos estudantes a respeito da extensão e que, seria um 32 

contrasenso discutir a aprovação da Minuta de Regimento antes de discutir a revisão da 33 

Política de Extensão.”. I) EXPEDIENTE: a) O Professor César Nunes informou: 1- com 34 

grande satisfação que o CNPq divulgou os pesquisadores e as instituições contempladas 35 

com títulos honoríficos. Entre os quatro agraciados deste ano de 2010, após criteriosa  36 

avaliação, está o Professor Dermeval Saviani que recebeu o título de Pesquisador 37 

Emérito. Registrou, ainda, sua efusiva alegria pelo reconhecimento efetivado pelo CNPq, 38 

através dessa pertinente e oportuna premiação; 2- que no período de 29/05 a 06/06/2010 39 

acontecerá o “II Festival Internacional de Leitura de Campinas” (FILC), no CIS-40 

Guanabara. O evento contará com apresentações gratuitas de teatros e músicas, sessões 41 

de contos e estórias, atividades lúdicas, bem como a participação de conceituados 42 

escritores. Na abertura, no sábado, às 21:00 horas haverá show de Luis Melodia e da 43 

Orquestra Sinfônica. O festival resulta de uma parceria entre a UNICAMP, o SESC e a 44 

Prefeitura de Campinas. Sendo assim, solicitou a colaboração de toda a comunidade na 45 

divulgação do referido evento. b) a Professora Maria Márcia Malavasi lembrou que a 46 

Coordenação de Pedagogia, até o dia 13/08, estará recebendo dos Departamentos 47 

sugestões de atividades para o evento “Unicamp de Portas Abertas-2010”, que será 48 

realizado nos dias 10 e 11/09. Salientou que para este ano, a Reitoria está pretendendo 49 

realizar um evento não somente para os alunos ingressantes, mas também para seus 50 

familiares e toda a comunidade. Desta forma, a Coordenação espera receber sugestões 51 
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não só para  palestras mas, também, de atividades que apresentem bem o perfil e o 1 

trabalho da FE. c) O Professor Renê Trentin: 1- informou que o “III Simpósio de 2 

Profissionais da Unicamp” (SIMTEC) foi aberto nesta terça-feira e continuará amanhã no 3 

Ginásio Multidisciplinar e que o funcionário, Geraldo José Camargo, está expondo uma 4 

iniciativa sua aqui na FE, ou seja, o “Café Filosófico”; 2- agradeceu a colaboração de toda 5 

a comunidade, bem como o convívio proveitoso e pedagógico, durante sua gestão junto à 6 

Coordenação de Extensão/FE. d) a Professora Márcia Strazzacappa lembrou que a 7 

partir de amanhã, até sábado de manhã, estará presente na FE a Comissão Externa de 8 

Avaliação e que a mesma poderá solicitar conversas com os Senhores Chefes e 9 

Coordenadores de Cursos. Desta forma, solicitou aos professores que fiquem à 10 

disposição, caso sejam procurados. Informou que o Relatório já foi finalizado e que 11 

restam, apenas,  pequenos ajustes. Aproveitou, ainda, para agradecer a colaboração da 12 

Sra. Rosa Maria M.G. Sebinelli, ATU da Unidade, pela colaboração durante todo o 13 

processo; e) O Professor Sérgio Leite: 1- cumprimentou a Professora Márcia 14 

Strazzacappa e toda a equipe que trabalhou na Avaliação Institucional; 2- informou que as 15 

tarefas previstas no primeiro semestre/2010 foram concluídas com sucesso, ou seja, a 16 

Avaliação Institucional e a elaboração do Regimento dos Cursos de Extensão/FE; 3- 17 

lembrou que a tarefa mais importante para o segundo semestre, agora, será a Revisão do 18 

Regimento/FE; 4- agradeceu a colaboração e o trabalho do Professor Renê Trentin junto 19 

à Coordenação de Extensão e; 5- citou alguns pontos da reunião do CONSU, no dia de 20 

ontem, acerca da greve dos funcionários: data base; manifestações da FE e do IFCH; o 21 

aspecto jurídico da greve; a não retomada das negociações e; a posição da Reitoria. O 22 

Professor César Nunes aproveitou para destacar seu apoio à greve, principalmente pela 23 

quebra da isonomia salarial que é um fato histórico e, sugerir que a Congregação/FE 24 

reconheça a legitimidade do movimento, bem como respeite os mecanismos de 25 

enfrentamento de luta dos funcionários. A Professora Maria Carolina B. Galzerani 26 

afirmou, também que lamenta muito o tratamento diferenciado que o CRUESP deu aos 27 

funcionários e professores. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Prestação de 28 

Contas – 1º. semestre/2010. O Professor Sérgio Leite passou a palavra à Sra. Raquel 29 

P.V. Menezes, Diretora Administrativa, que prestou alguns esclarecimentos a respeito da 30 

prestação de contas e esclareceu alguns pontos solicitados pelo Estudante Bernardo 31 

Ribeiro. O Professor Silvio Gallo cumprimentou a Sra. Raquel Menezes pelo trabalho e 32 

destacou a transparência do orçamento/FE. Sugeriu, ainda, uma política de investimentos 33 

para algumas rubricas, como à pesquisa e extensão. O Professor Renê Trentin solicitou 34 

fomentar os recursos destinados à Extensão. O Funcionário Ubirajara Alencar prestou 35 

esclarecimentos a respeito da compra de livros, através da verba FAPESP e 36 

esporadicamente com verba orçamentária. Destacou, ainda, a solicitação feita à 37 

Direção/FE para compra de estantes, bem como sobre a discussão que está sendo feita 38 

acerca do espaço físico da Biblioteca. Ainda, com relação ao orçamento, a Professora 39 

Maria Márcia Malavasi, após agradecer a Sra. Raquel Menezes pelo levantamento 40 

solicitado, demonstrou sua preocupação com o uso da verba da graduação, tendo em 41 

vista as inúmeras solicitações. Salientou que grande parte destes recursos são 42 

destinados ao pagamento das intérpretes de libras e que, apesar de reconhecer a 43 

importância destes profissionais, tais pagamentos deveriam ser de responsabilidade da 44 

Reitoria. Aproveitou, também para sugerir  uma política interna que possibilite o 45 

pagamento de ajuda de custo para a participação de membros externos à Unicamp em 46 

Exames de Qualificação de Mestrado e Doutorado. Afirmou que a presença destes 47 

professores é de fundamental importância para o direcionamento e finalização da 48 

dissertação ou tese e que, a falta de recursos para tal finalidade sempre causam 49 

constrangimentos. A Professora Maria José P.M. de Almeida disse que concorda 50 

plenamente com a Professora Maria Márcia e sugeriu ao Professor Dario Fiorentini, novo 51 
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Coordenador da Pós-Graduação, a elaboração de um documento amplo, explicativo e 1 

sério a ser encaminhado à Reitoria. O Professor Silvio Gallo disse que nada impede o 2 

encaminhamento deste documento, mas citou a existência de uma legislação da 3 

Universidade que impede tais pagamentos. Dada a importância do assunto, houve 4 

consenso na elaboração de um documento, ainda neste semestre, para ser encaminhado 5 

à Reitoria. A.2) Relatório de avaliação do Curso de Gestão Educacional, coordenado pela 6 

Profª. Drª. Ana Archangelo, oferecido pela FE aos Municípios da RMC e de Várzea 7 

Paulista, entre os anos de 2007 e 2008. Após a Professora Ana Archangelo fazer uma 8 

breve apresentação do documento, o Professor Sérgio Leite informou que o mesmo 9 

ficará à disposição na Secretaria da Direção/FE. B) Para Homologação: B.1) Concurso 10 

de Professor Doutor, Área Teoria das Organizações, Disciplina EP164 – Organização do 11 

Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar. Parecer Final da Comissão Julgadora. O 12 

Professor Pedro Ganzeli aproveitou a oportunidade para solicitar uma maior atenção na 13 

elaboração dos editais para os próximos concursos, tendo em vista o grande número de 14 

candidatos. Em sua opinião, fica inviável a presença dos membros da banca, na 15 

Faculdade de Educação, por uma semana, caso não haja provas eliminatórias. 16 

Homologado por unanimidade. B.2) Resultados das eleições para: Coordenador e 17 

Associado da Pós-Graduação/FE, Coordenador de Extensão/FE, Coordenador da 18 

Comissão de Biblioteca/FE e, Presidente e Vice-Presidente da Sub-Comissão 19 

Permanente de Formação de Professores da CCG. O Professor Renê Trentin chamou a 20 

atenção para a baixa participação estudantil e para a diminuição significativa dos 21 

docentes no referido processo. Homologado por unanimidade. O Professor Sérgio Leite 22 

cumprimentou e agradeceu os Professores Silvio Gallo e Ana Luiza B. Smolka pelo 23 

trabalho fundamental e importante,  junto à Coordenação de Pós-Graduação. Inclusões 24 

em Pauta: 1- Pedido do Prof. Dr. Wencesláo Machado de Oliveira Júnior, para prestar 25 

assessoria junto à Secretaria Municipal de Educação de Várzea Paulista, nos dia 09 e 23 26 

de junho e 07 de julho de 2010 – solicitação do DELART e; 2- Manifesto contra a 27 

repressão aos estudantes – solicitação da bancada estudantil. As inclusões serão 28 

apreciadas como itens C.24 e C.25, respectivamente. C) Para Deliberação: os itens 29 

abaixo relacionados não foram destacados e colocados em votação foram aprovados por 30 

unanimidade: C.2) Solicitação de abertura de concurso para o cargo de Professor Livre 31 

Docente, para atuar na área – Psicologia Educacional, disciplina EP123 – Psicologia 32 

Educacional – DEPE. C.3) Solicitação de abertura de concurso público para Professor 33 

Titular, na área de Filosofia da Educação, disciplina EP130 – Filosofia da Educação I, 34 

EP230 – Filosofia da Educação II e EP330 – Filosofia da Educação III – DEFHE. C.4) 35 

Solicitação de abertura de concurso público, de Provas e Títulos, para provimento de 36 

duas vagas para o cargo de Professor Doutor, em RDIDP, na área de Política 37 

Educacional: Educação Básica, na disciplina EL211 – Política Educacional: Estrutura e 38 

Funcionamento da Educação Brasileira – DEPASE. C.5) Solicitação de admissão do Prof. 39 

Dr. Roberto Akira Goto na PP-QDUEC, tendo em vista aprovação em concurso público 40 

para o cargo de Professor Assistente Doutor, MS-3, em RDIDP, junto à área de Filosofia e 41 

História da Educação – DEFHE. C.6) Solicitação de Licença Especial (semestre 42 

sabático):Professoras Doutoras Angela Fátima Soligo – DEPE (a partir de 02/08/10), 43 

Letícia Bicalho Canêdo – DELART (a partir de 02/08/10), Anita Liberalesso Neri – DEPE 44 

(a partir de 02/08/10). C.7) Solicitação de afastamento para Pós-Doutorado, no período de 45 

01/01/2011 a 31/07/2011 do Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura, junto à Universidade Livre 46 

– Berlim/Alemanha – DELART. C.8) Solicitação de afastamento para Pós-Doutorado, no 47 

período de janeiro a junho/2011 da Profª. Drª. Maria do Carmo Martins, junto ao 48 

Educaction Research Centre, University of Brighton, Reino Unido – DELART. C.9) 49 

Relatórios de Atividades – Pareceres dos Departamentos e Coordenações: Professores 50 

Doutores: Angela Fátima Soligo (DEPE) e Renê José Trentin Silveira (DEFHE). C.12) 51 
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Indicação de docentes para concorrerem ao “Prêmio Zeferino Vaz”: Prof. Dr. Sérgio 1 

Antônio da Silva Leite (DEPE) e Profª. Drª. Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira 2 

(DEPRAC). C.15) Proc.01-P-20159/2009 – revalidação de Diploma de Désiree Gonçalves 3 

Raggi. Parecer aprovado na reunião CPG/FE, em 26/04/10. C.16) Solicitação de 4 

credenciamento do Prof. Dr. Fernando Silva Teixeira Filho para co-orientar o doutorando 5 

Paulo Reis dos Santos, orientando do Prof. Dr. Joaquim Brasil Fontes Jr., da área de 6 

concentração: Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. Solicitação aprovada na 7 

reunião da CPG/FE, em 26/04/10. C.17) Solicitação de credenciamento das Professoras 8 

Doutoras da Universidad Nacional de Córdoba/Argentina, abaixo listadas, destacando que 9 

são docentes do Programa de Doutorado em Educação da Universidade Nacional de 10 

Córdoba e que participam do Projeto CAPG-BA – 029/07 em pareceria com a Pós-11 

Graduação da FE/Unicamp, decorrente do convênio de cooperação financiado pela 12 

CAPES. Solicitação aprovada na reunião da CPG/FE, em 26/04/10: Adela Coria, Cristina 13 

Donda, Dilma Fregona, Elisa Cragnolino, Estela M. Miranda, Graciela Fabietti, Maria Del 14 

Carmen Lorenzatti, Mônica Vilarreal, Gloria Edelstein, Celia Salit e, Silvia Roitenburd. 15 

C.18) Formulário proposta de 1º. oferecimento do Curso de Extensão – Modalidade 16 

Difusão Científica “Buyling e inclusão social: quando a escola precisa de ajuda”, sob a 17 

coordenação da Profª. Drª. Ana Maria F. de Aragão. Parecer favorável da CEFE. C.20) 18 

Relatório de Prestação de Contas do Convênio 519.27 (927.19) – 19 

Funcamp/Cursos/Extecamp/FE, relativos à movimentação de cursos de extensão da FE, 20 

referentes ao exercício de 2009. Parecer favorável da CEFE. C.22) Criação do PHALA – 21 

Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Práticas Culturais. Proposta da 22 

CEPE/FE. A seguir, passou-se à discussão dos itens destacados: C.1) Proposta de 23 

reoferecimentonº.003 do Curso EDU-062 “Pedagogia Freinet: vida e cidadania na escola”, 24 

sob a coordenação da Profª. Drª. Maria Teresa Eglér Mantoan. Parecer favorável da 25 

CEPE/FE. O Estudante Bernardo Ribeiro enfatizou, novamente, que a bancada 26 

discente é totalmente contra qualquer curso pago na Universidade. O Estudante 27 

Fernando Stevaux questionou o alto valor do curso e propôs disponibilizar verba 28 

orçamentária para pagamento de tais cursos. Houve uma discussão acerca da existência 29 

do Regimento da Extensão que, por ora, permite cursos pagos e, a possibilidade de rever 30 

o mesmo. O Professor Renê Trentin afirmou que o parecer da CEFE acerca do 31 

reoferecimento está coerente, tendo em vista as normas vigentes e sugeriu um trabalho 32 

sério e urgente para rever a Política existente. Afirmou, ainda, que outros cursos pagos já 33 

foram aprovados por esta Congregação e que, portanto, fica inviável tratar caso a caso. A 34 

Professora Maria José P.M. de Almeida disse que é extremamente importante a 35 

discussão sobre a revisão da Política de Extensão, pois este assunto sempre causa 36 

constrangimento. Com relação ao curso em questão, informou que o mesmo também 37 

causou polêmica no DEPRAC. Lembrou, ainda, que a Política atual diz que “cursos pagos 38 

podem ser aprovados”,  e não que “devem ser aprovados”. O Professor Silvio Gallo 39 

sugeriu a revisão da Política, com urgência e que o referido item seja votado, nesta 40 

sessão, pois o mesmo já fez parte da pauta da reunião anterior. Sendo assim, o 41 

Professor Sérgio Leite submeteu em votação o item, o qual foi aprovado com 12 votos a 42 

favor, 07 votos contra e 05 abstenções. C.10) Of.CIDDIC nº.017/2010 – solicitando a 43 

indicação de um representante da FE junto ao Conselho Superior do Centro de 44 

Integração, Documentação e Difusão Cultural: DEPRAC, DEPE, DEFHE, DECISE e 45 

DEPASE – não houve indicação; DELART – Prof. Dr. Rogério Adolfo de Moura. Após o 46 

Professor Wencesláo M. de Oliveira esclarecer que o Professor Rogério dará 47 

continuidade ao trabalho que já desenvolvia junto ao NIDIC, a referida indicação foi 48 

aprovada por unanimidade. C.11) Of. PAGU nº.012/2010 – solicitando a indicação de um 49 

representante titular e um suplente junto ao Conselho Científico do Núcleo de Estudos de 50 

Gênero: DEFHE – Profªs. Dras. Liliana R.P. Segnini (titular) e Angela Fátima Soligo 51 
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(suplente); DECISE – Profª. Drª. Liliana R.P. Segnini (titular) e; DELART: Profª. Drª. 1 

Heloísa Helena P. Rocha (titular). Após uma discussão acerca do procedimento de 2 

votação, obteve-se o seguinte resultado: Profª. Drª. Liliana R.P. Segnini -11 votos; Profª. 3 

Drª. Heloísa Helena P. Rocha - 04 votos; Profª. Drª. Angela Fátima Soligo - 03 votos e; 06 4 

abstenções. C.13) Indicação de nomes para a composição da Comissão de Especialistas 5 

para o “Prêmio Zeferino Vaz”. Após serem feitas as indicações pelos Departamentos e 6 

decidir a forma de escolha, a Comissão ficou assim instituída, por ordem de chamada: 7 

Professores Doutores: Selma Garrido Pimenta (USP), José Aloysio Bzuneck (UEL), Sonia 8 

Kramer (UFRJ), Jamil Cury (PUCMG), Vera Maria Nigro de Souza Placco (PUCSP), 9 

Wanda Maria Junqueira de Aguiar (PUCSP), Romualdo Luiz Portela de Oliveira (USP), 10 

Benno Sander (ANPAE), Marli Eliza Dalmazo Afonso de André (PUCSP), Vera Maria 11 

Ramos de Vasconcelos (UERJ), Maria Alice de Lima Gomes Nogueira (UFMG) e, 12 

Waldemar Sguissardi (UNIMEP). C.14) Of.Pedagoia nº. 029/2010 – encaminhando o 13 

Quadro Geral de Revezamento de Disciplinas do Curso de Pedagogia. A Professora 14 

Maria Márcia Malavasi prestou alguns esclarecimentos acerca do quadro e enfatizou as 15 

facilidades que tal decisão trará para a Coordenação, até 2015. Aproveitou, também, para 16 

parabenizar e agradecer os Departamentos pelo trabalho realizado. O referido item foi 17 

aprovado com 18 votos a favor e 01 abstenção. O Quadro aprovado está anexado ao 18 

original desta ata. C.19) Projeto denominado “E-learning e Avaliação no Ensino Superior”, 19 

tendo como proponente principal a Universidade Aberta de Portugal, com a participação 20 

da Universidade de Minho de Portugal e o LANTEC/FE, sob a coordenação do Prof. Dr. 21 

Sérgio Ferreira do Amaral. Parecer favorável da CEFE. A Professora Ana Lúcia G. 22 

Pinto, antes de destacar o referido item, solicitou que quando houver pedidos de 23 

afastamentos de docentes, nas próximas pautas das reuniões, que os mesmos venham 24 

acompanhados dos documentos necessários para subsidiar as discussões.. A seguir, 25 

solicitou esclarecimentos acerca do projeto. O Professor Renê Trentin informou que o 26 

mesmo necessita ser aprovado hoje para facilitar a tramitação e que, após seguir os 27 

tramites normais, voltará para aprovação nesta Congregação. Aprovado por unanimidade. 28 

C.21) Regimento do Centro de Memória da Educação da FE. Proposta da CEPE/FE. O 29 

Professor Sérgio Leite informou que, tendo em vista a chegada do Acervo do Prof. 30 

Malba Tahan, à FE, a Direção tomou conhecimento da existência, desde 2001, do Centro 31 

de Memória. Apesar, de possuir infra-estrutura adequada no Prédio Anexo I, percebeu-se 32 

que o mesmo ainda não existe institucionalmente. Sendo assim, após um levantamento 33 

da documentação existente e conversas com as Professoras Maria do Carmo Martins e 34 

Heloísa Pimenta, indicadas na época para o Comitê Gestor, a CEPE/FE fez algumas 35 

sugestões, conforme proposta anexa à pauta. A Professora Ana Archangelo frisou que, 36 

por conta do recebimento do material de arquivo do acervo Malba Tahan, a reativação do 37 

Centro de Memória/FE será de grande importância. Sugeriu, também, a participação de 38 

um funcionário da Biblioteca no GT, sugerido pela CEPE/FE. A Professora Maria 39 

Carolina B. Galzerani, que participou em 2001 da elaboração do Projeto, salientou a 40 

importância de valorizar e institucionalizar o Centro de Memória. A Professora Maria 41 

Márcia Malavasi disse que cabe ao GT a elaboração de uma Minuta de Regimento 42 

Interno, mas não analisar o histórico do Centro, conforme consta do Parecer. O 43 

Professor Vicente Rodriguez concordou com a Professora Maria Márcia, pois o histórico 44 

já existe e, aproveitou para reforçar a continuidade das Professoras Maria do Carmo 45 

Martins e Heloísa Pimenta no GT. O Professor Wencesláo M. de Oliveira sugeriu, 46 

ainda, que as duas docentes coordenem o GT. O Funcionário Ubirajara A. Rodrigues 47 

pediu esclarecimentos, à Professora Ana Archangelo, quanto a sua sugestão de inclusão 48 

de um funcionário da Biblioteca no GT, já que todos estão sobrecarregados. Após a 49 

Professora Ana Archangelo esclarecer a importância do referido funcionário, tendo em 50 

vista as especificidades existentes do Centro de Memória com a Biblioteca, o funcionário 51 
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Ubirajara A. Rodrigues disse estar esclarecido, mas não convencido. Não havendo 1 

outras inscrições, o Professor Sérgio Leite, colocou em votação a proposta da CEPE , 2 

com a retirada da função de análise do histórico do Centro de Memória, por parte do GT e 3 

a inclusão de um funcionário da Biblioteca. A referida proposta foi aprovada com 14 votos 4 

a favor e 06 abstenções. Finalizando, o Professor Sérgio Leite solicitou, aos senhores 5 

Chefes de Departamento, que pautem o tema nas próximas reuniões departamentais. A 6 

sugestão da CEPE/FE encontra-se anexada ao original desta ata. C.23) Proposta de 7 

revisão da Política de Extensão/[FE, encaminhada pela CEFE. De início, o Professor 8 

Renê Trentin distribuiu a proposta de cronograma de discussão e, após prestar alguns 9 

esclarecimentos acerca do documento, informou que as atividades estão sem previsão de 10 

datas, por conta da atual greve dos funcionários. O Estudante Jonatan J. Sacramento 11 

fez algumas sugestões para a composição das mesas e sugeriu uma mesa-redonda 12 

composta apenas por estudantes. O Estudante Fernando Peixoto Stevaux sugeriu que 13 

a proposta seja encaminhada aos estudantes, pois a participação dos mesmos nas 14 

discussões é de extrema importância. A Estudante Valdirene R. de Carvalho propôs, 15 

ainda, uma maior participação por parte dos professores, na quarta atividade, bem como 16 

a participação de outras instituições, inclusive as federais. O Professor Vicente 17 

Rodriguez disse que, apesar de ter achado a proposta bem interessante, seria importante 18 

explorar mais as opiniões diferenciadas. O Professor Sérgio Leite acha que a proposta 19 

de cronograma elaborada pelo Professor Renê Trentin está muito longa e sugeriu que as 20 

discussões ocorram com a realização de um Seminário de 02 dias. O Estudante Jonatan 21 

J. Sacramento disse que o processo não pode ser atropelado e que, portanto, a proposta 22 

não deve ser votada hoje. Sugeriu, então, que a mesma seja  encaminhada aos 23 

estudantes e, após ser rediscutida da CEFE retorne à Congregação. O Professor Renê 24 

Trentin lembrou que o único ponto polêmico da Política de Extensão que necessita ser 25 

revisto é sobre a extensão gratuita. Desta forme,  sugeriu que a mesma seja 26 

encaminhada aos Departamentos e aos estudantes e que, a seguir, volte a ser apreciada 27 

na reunião da Congregação de junho/2010. A Professora Soely Polydoro sugeriu que a 28 

proposta seja aprovada hoje e, a seguir, volte à CEFE para os ajustes finais. Não 29 

havendo mais conselheiros inscritos e, diante das argumentações feitas, o Professor 30 

Sérgio Leite submeteu o Cronograma de Discussão sobre a Extensão na FE, com 31 

sugestões de encaminhamento à Coordenação de Extensão para os ajustes finais, com 32 

retorno na próxima Congregação para aprovação final. A referida proposta foi aprovada 33 

por unanimidade. C.24) Manifesto contra a repressão aos estudantes. Tendo em vista o 34 

avançar da hora e a complexidade do assunto, o mesmo será incluído na próxima 35 

reunião, como primeiro item de pauta. C.25) Pedido do Prof. Dr. Wencesláo Machado de 36 

Oliveira Júnior, para prestar assessoria junto à Secretaria Municipal de Educação de 37 

Várzea Paulista, nos dia 09 e 23 de junho e 07 de julho de 2010 – DELART. O Professor 38 

Wencesláo M. de Oliveira esclarecer que a solicitação foi encaminhada diretamente à 39 

Congregação, tendo em vista que a reunião do Departamento já ocorreu, bem como o 40 

prazo para a tramitação do processo. A referida solicitação foi aprovada por unanimidade. 41 

Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que 42 

assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. Campinas, 26 de maio de 43 

2010. 44 


