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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos três dias do mês de março 2 

do 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 Lúcia Guedes 4 

Pinto, Antonio Miguel, Bernardo Mendes Ribeiro, Carlos Eduardo Albuquerque 5 

Miranda, Caroline Maria Florido, César Apareciddo Nunes, Dario Fiorentini, Elisabete 6 

Monteiro de Aguiar Pereira, Elisabeth Barolli, Evely Boruchovitch, Lalo Watanabe 7 

Minto, Liliane Bordignon de Souza, Luciane Aparecida Grandin, Márcia Cristina 8 

Cândido dos Santos, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Inês de Freitas 9 

Petrucci dos Santos Rosa, Maria José Pereira Monteiro de Almeida, Maria Márcia 10 

Sigrist Malavasi, Pedro Ganzeli, Renê José Trentin Silveira, Sérgio Antônio da Silva 11 

Leite, Silvio Donizetti de Oliveira Gallo, Telma Pileggi Vinha, Ubirajara Alencar 12 

Rodrigues, Vicente Rodriguez e Wencesláo Machado de Oliveira Júnior. O Professor 13 

Sérgio Leite deu início à reunião, registrando o retorno do Prof. Renê, representante 14 

da Coordenação de Extensão da FE, que esteve afastado nos meses de novembro de 15 

2009 a fevereiro de 2010. O Professor Sérgio salientou que o expediente da 16 

Congregação seria muito longo, portanto sugeriu a inversão da pauta, ficando o 17 

expediente para o final da reunião. Todavia, enfatizou que os pontos para ciência 18 

seriam muito importantes. Em seguida submeteu a Ata da Ducentésima Trigésima 19 

Nona Reunião Ordinária para apreciação, a qual foi aprovada com 2 abstenções e 20 

com as seguintes ressalvas: 1- A estudante Liliane Bordignon de Souza pediu 21 

alteração de redação na linha 21 da página 3, ficando o parágrafo assim redigido: “A 22 

estudante Liliane Bordignon de Souza afirmou que os recursos provenientes da 23 

extensão através de cursos pagos são, geralmente utilizados, como complemento 24 

salarial por professores. Reforçou a discordância dos estudantes e solicitou às 25 

coordenadoras do curso que o oferecimento seja gratuito”. 2- A Professora Maria 26 

José Pereira Monteiro de Almeida solicitou que, em sua declaração de voto, na linha 27 

33 da página 3, onde constou Universidade, conste: Universidade Pública. A seguir 28 

passou então para os itens de ciência. A) Para Ciência: A.1) Prestação de 29 

Contas/2009 – Versão Final. O Professor Sérgio Leite passou a palavra para a 30 

servidora Raquel Pigatto Vale Menezes, Diretora Administrativa da FE, para que 31 

apresentasse a Prestação de Contas Final do exercício de 2009. A servidora fez a 32 

explanação dos dados constantes nos quadros anexos à pauta da Congregação, bem 33 

como prestou os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros. A.2) Fundo de Apoio 34 

a Pesquisa – FAP/FE 2010. Novamente o Professor Sérgio Leite pediu que a 35 

servidora Raquel comentasse o item, apontando as alterações significativas que foram 36 

efetuadas no FAP-FE para o ano de 2010. A servidora Raquel Pigatto Vale Menezes 37 

informou que um dado importante que alterou nos procedimentos para gastos dos 38 

recursos FAP-FE para 2010, é a impossibilidade de liberação de cheques de diárias 39 

aos docentes ou servidores, diretamente no Setor Financeiro da FE. Foi baixado um 40 

Decreto Estadual, vetando o pagamento de diárias através de cheque de contas de 41 

Adiantamento. Todavia a servidora Raquel salientou que os pagamentos de 42 

diárias/ajudas de custo continuarão ocorrendo; porém, os recursos serão depositados 43 

em conta corrente do docente ou servidor. Da mesma forma, ocorrerá para os 44 

pagamentos de convidados externos. Será necessária a abertura de um processo, 45 

anexando cópias de documentos do interessado para que o pagamento seja efetuado 46 

através de depósito em conta corrente. Observou ainda que para as aquisições de 47 

passagens aéreas e materiais em geral, os pedidos deverão ser encaminhados 48 

diretamente ao Setor de Compras da FE, com a autorização do Coordenador do grupo 49 

para realização daquele gasto. Enfatizou que, em hipótese alguma, serão efetuados 50 

ressarcimentos de despesas pagas pelos docentes ou servidores da FE. O Professor 51 

Sérgio Leite pediu às chefias de Departamento, que falassem com os grupos de 52 

pesquisa para que haja um planejamento para os gastos da verba FAP-FE. O 53 

Professor Antonio Miguel perguntou se existe alguma norma para a tradução de 54 

artigos estrangeiros. A servidora Raquel Pigatto Vale Menezes esclareceu que a 55 
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universidade conta com um órgão denominado “Espaço da Escrita”, que é o órgão 1 

responsável pela prestação deste tipo de serviço. Porém, soube através de docentes 2 

da própria FE que os serviços ali prestados não estão atendendo a contento às 3 

solicitações de tradução. Assim, a servidora Raquel Pigatto informou que a Direção 4 

irá estudar alternativas para a utilização do Fundo de Apoio à Publicação.  B) Para 5 

Homologação: B.1) Concurso para Professor Livre Docente na Área de História da 6 

Educação, na Disciplina EP 110 – História da Educação I do Departamento de 7 

Filosofia e História da Educação. Aprovado por unanimidade. B.2) Substituição de 8 

Membro Titular na Comissão Julgadora do Concurso para Professor Livre Docente na 9 

Área de História da Educação, na Disciplina EP 412 – História da Educação III do 10 

Departamento de Filosofia e História da Educação. Aprovado por unanimidade. C) 11 

Para deliberação: os itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em 12 

votação foram aprovados por unanimidade. C.1) Proposta de calendário para Eleição 13 

de Representantes Docentes – 01 Suplente de nível MS-3, MS-5, MS-6; 03 Suplentes 14 

da Bancada Docente (por 02 anos) e Representantes Discentes (por 01 ano), junto à 15 

Congregação/FE: Inscrições: 08 a 12/03/2010; Votação: 17 e 18/03/2010; Apuração: 16 

19/03/2010; Homologação pela Congregação: 31/03/2010. C.2) Proposta de 17 

calendário para Consulta para escolha do Coordenador (a) dos Cursos de Pós-18 

Graduação (incluindo Coordenador (a) Associado (a), responsável pela Secretaria de 19 

Pesquisa); do Coordenador (a) de Extensão e do Coordenador (a) da Comissão de 20 

Biblioteca – biênio 2010-2012. Período de Inscrição: 26/04 a 07/05/2010; Período de 21 

apresentação dos candidatos: 10 a 18/05/2010; Período de Votação: 19 e 20/05/2010; 22 

Apuração: 21/05/2010; Homologação pela Congregação: 26/05/2010. C.3) Solicitação 23 

de admissão da Profa. Dra. Elisabeth Barolli, na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-3, tendo 24 

em vista sua aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento 25 

de 01 Cargo de Professor Doutor, na Área de Metodologia de Ensino: Ciências, na 26 

Disciplina EP 157 – Fundamentos do Ensino de Ciências – DEPRAC. C.4) Relatório 27 

de Atividades do Prof. Dr. Jorge Megid Neto – DEPRAC. C.5) Abertura de Concurso 28 

para Professor Livre Docente na Área de Educação e Cultura, na Disciplina EL 683 – 29 

Escola e Cultura – DELART. Candidato: Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues de 30 

Amorim. C.7) OF. Pedagogia/FE nº 010/2010 – proposta de alteração para os 31 

Catálogos Vigentes de Graduação/Pedagogia. C.8) FAPESP – Aprovação do Relatório 32 

Científico. C.9) Proposta de 1º oferecimento do Curso de Extensão “Leituras 33 

netzscheanas: a constituição do sujeito na II Dissertação da Genealogia da Moral”, sob 34 

a coordenação do Prof. Dr. Silvio Donizetti de Oliveira Gallo. Encaminhado “ad 35 

referendum” da CEFE/FE. Início: sob demanda; Horário: quintas-feiras das 14 às 17 36 

horas; Número de vagas: 50; Carga horária por aluno: 45 horas; Custo por aluno: 37 

gratuito. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados. C.6) Solicitação de 38 

Revalidação de Diploma de Graduação de Luis Eduardo Alvarado Prada. Parecer 39 

desfavorável da Coordenação de Pedagogia/FE. O Professor Wencesláo Machado 40 

pediu esclarecimentos quanto ao pedido de revalidação do diploma de graduação do 41 

interessado, considerando que ele realizou o doutorado na Faculdade de Educação da 42 

Unicamp. A Professora Márcia Malavasi informou que o interessado fez esta 43 

solicitação, tendo em vista que estava prestando concurso em outra instituição, a qual 44 

solicitou o diploma de Graduação em Pedagogia. A Professora Márcia Malavasi 45 

salientou que o pedido do interessado foi analisado por uma comissão formada de 46 

membros da Comissão de Pedagogia da FE. Porém, depois de efetuada a análise, a 47 

comissão manifestou-se desfavorável à solicitação do senhor Luis Eduardo Alvarado 48 

Prada. A Professora Maria Inês Petrucci salientou que de fato é um dilema, porque o 49 

interessado é doutor pela FE. Todavia informou que, em 2009, passou um caso do 50 

IFCH, semelhante a este, na CCG. A Coordenação do Curso encaminhou, porém a 51 

formação do docente não era Graduação em Ciências Sociais, mas sim doutorado em 52 

Ciências Sociais. A CCG barrou. A Professora Maria Inês Petrucci ressaltou que 53 

revalidação de diploma é análise de currículos e não análise do currículo do indivíduo. 54 

O Professor Sérgio Leite deixou registrado que estes processos devem ser tratados 55 
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com clareza objetividade e com rigor. Colocou em votação o parecer da comissão que 1 

é contrário à revalidação do diploma do senhor Luis Eduardo Alvarado Prada. 2 

Aprovado com 1 abstenção. C.10) Proposta Orçamentária 2010 – Versão Final - A 3 

servidora Raquel Pigatto Vale Menezes fez a explanação dos dados constantes nos 4 

quadros anexos à pauta da Congregação, e colocou-se novamente à disposição para 5 

esclarecimentos aos conselheiros. O Professor Sérgio Leite observou que este item 6 

é burocrático, mas também é político. Chamou a atenção da Comissão de Orçamento 7 

para estes documentos. Salientou que a elaboração da Proposta Orçamentária foi feita 8 

com base no que já vem sendo feito em anos anteriores. Salientou, todavia que é 9 

importante que a Comissão de Orçamento da FE passe a ser mais atuante a partir das 10 

revisões de orçamento que ocorrem a cada 3 meses. Observou que há 2 problemas 11 

na questão do orçamento: o primeiro é quando aparecem, no decorrer do ano, 12 

despesas que não foram previstas quando da elaboração da Proposta Orçamentária. 13 

E o segundo ponto é o posto, ou seja, a despesa foi prevista quando da elaboração da 14 

Proposta Orçamentária, todavia o gasto ficou aquém do que foi previsto. Sendo assim, 15 

o Professor Sérgio Leite convida a Comissão de Orçamento da FE a ter uma 16 

participação mais crítica durante este processo. O Professor Silvio Gallo esclareceu 17 

que a verba PROAP não tem o mesmo período de aplicação do orçamento da FE, ou 18 

seja, de janeiro a dezembro de cada ano. Os recursos da Pós Graduação são 19 

computados de junho de um ano até maio do ano seguinte. O recurso previsto na 20 

proposta apresentada é o mesmo do ano anterior, pois ainda não se tem a informação 21 

sobre os recursos que serão destinados à Pós Graduação da FE. Sendo assim, o 22 

Professor Sérgio Leite submeteu o item à aprovação. Aprovado com 1 abstenção. 23 

C.11) Criação de disciplinas concentradas – Pós-Graduação - Encaminhado à DAC 24 

“ad referendum” da CPG/FE. O Professor Silvio Gallo informou que se trata da 25 

criação de 3 disciplinas de Pós Graduação para atender os casos de disciplinas que 26 

são oferecidas, por exemplo, em uma semana. Isto causava problemas junto à DAC. 27 

Porém com a criação das disciplinas concentradas são atribuídos códigos, ficando 28 

assim resolvida a questão junto à DAC. Salientou ainda que, a partir de 2010, esses 29 

códigos poderão ser utilizados no catálogo da pós graduação. A seguir houve vários 30 

pedidos de esclarecimentos, por parte dos senhores conselheiros, que foram sanados 31 

pelo Professor Silvio Gallo. Sendo assim, o item foi submetido à aprovação. Aprovado 32 

com 1 abstenção. C.12) Distribuição de novas vagas de Professor Doutor – MS-3 – 33 

ano de 2010. O Professor Sérgio Leite informou que a distribuição de novas vagas 34 

para Professor Doutor MS-3, é votada na CVD (Comissão de Vagas Docentes) no final 35 

do ano, diante da demanda enviada pelas unidades. Em 2009, a CVD não conseguiu 36 

fechar esses números até dezembro, portanto o assunto não foi votado em 2009. 37 

Informou que hoje está havendo a reunião da CVD para esta aprovação. Salientou 38 

que, devido ao ano eleitoral, as Unidades já devem articular os concursos, procurando 39 

fechar tudo até junho. Informou ainda que o Parecer CEPE/FE de 24/02/2010 propõe: 40 

a) que as 4 (quatro) vagas sejam atribuídas ao DEPASE, DECISE, DEFHE e DEPE 41 

(nesta ordem); b) que cada departamento elabore o “perfil” do novo docente de acordo 42 

com a área interna a ser fortalecida; c) que o edital inclua que os docentes contratados 43 

realizarão supervisão de grupo de estágios. Após uma longa discussão e diversas 44 

considerações dos conselheiros, e após a Congregação receber a informação de que 45 

a CVD aprovou a concessão das 4 vagas, o Professor Sérgio Leite sugeriu o 46 

encaminhamento do Parecer da CEPE para votação em 2 propostas, como segue: 47 

Proposta A: Aprovação do Parecer da CEPE na íntegra – 7 votos favoráveis. 48 

Proposta B: Aprovação do Parecer da CEPE sem os itens 3 e 4, acrescido de “não 49 

será mais seguido o princípio de rotatividade dos departamentos em futuras 50 

distribuições de vagas” – 15 votos favoráveis e 3 abstenções. I) EXPEDIENTE: a) O 51 

Professor Silvio Gallo informou que estão fechando o relatório CAPES – 2009 com 52 

prazo de entrega na PRPG para o dia 10/03/2010 e a PRPG encaminha para a 53 

CAPES até o dia 12/03. Observou que o Sérgio Stocco está fazendo um trabalho junto 54 

aos docentes. Esclareceu que o que está preocupando são os dados de produção 55 
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docente. Novamente, enfrenta o problema da incompatibilidade dos dados como são 1 

colocados no SIPEX e a migração deles para o DATACAPES, mas estão se 2 

esforçando para que o registro seja o mais fiel possível. b) A Professora Márcia 3 

Strazzacappa passou informes sobre a Avaliação Institucional. Informou que todas as 4 

unidades da Unicamp solicitaram, junto à Reitoria, prorrogação de prazo para 5 

encaminhamentos sobre os dados da Avaliação Institucional das unidades. Isto se 6 

deveu à coincidência da Avaliação Institucional com o encerramento do DATACAPES, 7 

período de matricula, início de semestre. Este prazo foi prorrogado até o dia 30/04. 8 

Todavia ela pede que as Coordenações atentem para o prazo, uma vez que o 9 

documento será encaminhado à Reitoria após passar pela Congregação da FE. 10 

Observou que seria interessante que, na 1ª semana de abril, os dados fossem 11 

inseridos, pois ainda terá que passar por 3 leitores, para posteriormente passar na 12 

Congregação da FE. Informou ainda que a CAD aprovou a lista dos avaliadores 13 

externos sugeridos pelas unidades. c) O Professor Sérgio Leite informou que o 14 

trabalho feito pelo setor de Patrimônio da FE, foi destaque na última reunião da CAD, 15 

como modelo, pois a FE é a única Unidade que tem mantido em ordem o 16 

patrimoniamento de seus bens permanentes, principalmente em se tratando de bens 17 

adquiridos com recursos FAPESP e CNPq. O Professor Sérgio Leite pediu que 18 

constasse em ata a menção de louvor pelo trabalho desenvolvido pelo servidor Jair 19 

Fernando Alquezar junto ao Setor de Patrimônio da FE. d) O Professor Sérgio Leite 20 

prestou esclarecimentos quanto à reforma dos sanitários, dizendo que foram feitos 21 

esforços da Direção para que esta reforma acontecesse o mais breve possível, todavia 22 

houve atrasos imprevistos. O término das obras está previsto para 3 meses, ou seja, 23 

para final do mês de abril/2010. e) O Professor Sérgio Leite explicou as razões do 24 

desligamento da servidora Gislene. Informou que ela foi contratada por um termo 25 

Aditivo (519.48) cujos recursos estavam alocados na Reitoria. Na época da 26 

contratação da servidora não houve processo seletivo, assim como para mais de 200 27 

contratações de servidores da Unicamp, via Funcamp. Após várias auditorias, a 28 

Funcamp, foi informada através do Ministério Público que estas contratações eram 29 

ilegais, ou seja, pertencem a um contrato nulo, portanto esses servidores deveriam ser 30 

desligados da Unicamp/Funcamp. Não há o que se fazer. A Unicamp abriu concursos 31 

para que esses funcionários, dos contratos nulos, pudessem concorrer às vagas 32 

existentes. Esta seria a única forma da Sra. Gislene continuar na Unicamp. O 33 

Professor Sérgio Leite informou ainda que o Sr. Nivaldo também pertence ao quadro 34 

de servidores vinculados à Funcamp e que será desligado pela mesma razão, ou seja, 35 

não foi admitido através de processo seletivo. O Professor Sérgio pediu ao Professor 36 

Silvio Gallo que faça uma carta de agradecimento à servidora Gislene Perpétuo 37 

Gonçales para veicular nas listas da FE, em reconhecimento aos serviços prestados 38 

durante o tempo em que ela atuou na Faculdade de Educação. f) O Professor Sérgio 39 

Leite informou que na última reunião do CRUESP foi feita uma comissão que irá 40 

estudar a recomposição da isonomia entre as 3 universidades paulistas. Pela Unicamp 41 

estão participando o Prof. Dr. Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva – Pró-Reitor 42 

de Desenvolvimento Universitário e o Prof. Dr. Edgar Salvadori de Decca – 43 

Coordenador Geral da Universidade. Informou ainda que o CRUESP aprovou uma 44 

proposta de nivelação dos salários das 3 universidades públicas paulistas ao nível das 45 

federais. Os reajustes serão retroativos a fevereiro/2010. g) O Professor Renê José 46 

Trentin Silveira pediu para fazer um agradecimento público ao Prof. Jorge Megid, por 47 

assumir a Coordenação de Extensão no período de novembro/2009 a fevereiro/2010 48 

enquanto ele esteve fora do país. Salientou que sem a participação do Prof. Jorge 49 

seria muito mais difícil ele ter se afastado. Pediu que constasse em ata. Também 50 

aproveitou para cumprimentar a direção pela reforma dos banheiros, pois apesar do 51 

transtorno que representa, já estava na hora de uma reforma. h) A Professora Inês 52 

Petrucci informou que todo o processo dos estágios na licenciatura no 1º semestre de 53 

2010 teve a implantação consolidada. Agradeceu ao trabalho da servidora Luciane 54 

que atuou diretamente junto ao programa. Informou ainda que foi publicada no Diário 55 
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Oficial uma Portaria do Reitor da Unicamp criando um Grupo de Trabalho responsável 1 

por propor e discutir as demandas institucionais e sociais relacionadas ao curso de 2 

licenciatura e formação de professores da Unicamp, da qual o Diretor da FE faz parte. 3 

i) A servidora Márcia Cristina manifestou-se informando que a mesma preocupação 4 

que há nos docentes quanto à reposição funcional, também deve haver em relação 5 

aos servidores administrativos. Há que se pensar numa política de reposição de 6 

funcionários e isto precisa ser urgente. Nada mais havendo a tratar, eu Raquel Pigatto 7 

Vale Menezes, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos 8 

senhores conselheiros. A mídia contendo a íntegra da reunião encontra-se arquivada 9 

na Secretaria da Direção/FE. Campinas, 25 de março de 2010. 10 


