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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO. Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e nove, reuniu-se na 2 

sala do bloco D, 1º. andar, a Congregação da Faculdade de Educação com a presença 3 

dos seguintes membros: Ana Maria Fonseca de Almeida, Angela Fátima Soligo, Antonio 4 

Carlos Rodrigues de Amorim, Antonio Miguel, Bernardo Mendes Ribeiro, Caroline Maria 5 

Florido, Evely Boruchovitch, Liliane Bordignon de Souza, Márcia Maria Strazzacappa 6 

Hernández, Maria Carolina Bovério Galzerani, Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos 7 

Rosa, Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, Pedro Ganzeli, Raquel Pigatto Vale 8 

Menezes, Renê José Trentin Silveira, Roberto Akira Goto, Sérgio Antonio da Silva Leite, 9 

Sérgio Stoco, Silvio Ancízar Sánches Gamboa, Silvio Donizette de Oliveira Gallo, Soely 10 

Aparecida Jorge Polydoro, Vicente Rodriguez e Yoko Toma Celestino. Ausências 11 

justificadas: Anna Regina Lanner de Moura, Antonio Carlos de Oliveira, Aparecida Neri de 12 

Souza, César Aparecido Nunes, Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Mara Regina Lemes de 13 

Sordi, Márcia Cristina C. dos Santos e Selma de Cássia Martinelli. De início, o Professor 14 

Sérgio Leite submeteu à aprovação a Ata da Ducentésima Trigésima Segunda Reunião, 15 

a qual foi aprovada com 01 abstenção e com a seguinte ressalva feita pelo Estudante 16 

Sérgio Stoco: página 04, linha 42, o parágrafo ficou assim redigido: “ O Estudante Sérgio 17 

Stoco lembrou que temos que articular melhor nossas ações (planejamento) com nosso 18 

orçamento (financeiro). A lógica de redução de custos, sem refletir sobre nossos objetivos 19 

institucionais e sem nos organizarmos de forma coletiva (orçamento participativo) ficamos 20 

vulneráveis ao movimento de terceirização. Temos que discutir se a FE precisa ou não ter 21 

um serviço próprio de transporte, se não, o caso específico fica sujeito à mesma análise 22 

feita na fala do Professor Renê Trentin”; página 05, linha 04, incluir o seguinte parágrafo: 23 

“Estamos subvertendo o ponto de pauta, temos que discutir a “decisão  sobre o veículo da 24 

FE”, e não apenas o custo de manter ou não o carro e o funcionário.” I) EXPEDIENTE: a) 25 

O Professor Sérgio Leite leu o ofício do DEFHE, de 26/05/2009, no qual comunica que o 26 

Professor César Nunes foi convidado pelo Professor Mohamed Habib, Pró-Reitor de 27 

Extensão e Assuntos Comunitários, para exercer a função de Assessor da referida Pró-28 

Reitoria, bem como a função de Coordenador Geral do Centro de Integração Cultural e 29 

Inclusão Social Estação Guanabara; b) O Estudante Bernardo M. Ribeiro lembrou sobre 30 

a assembléia conjunta de docentes, funcionários e estudantes, que será realizada hoje, 31 

às 18:30 horas, no Salão Nobre/FE; c) O Professor Antonio Carlos R. Amorim 32 

demonstrou sua preocupação com relação à transferência do Centro Estadual de 33 

Educação Supletiva “Paulo Decourt”, do prédio do Ciclo Básico da Unicamp, após 22 34 

anos. O Professor Antonio Carlos acusou, ainda, o recebimento de uma carta da equipe 35 

dos professores de CEES, bem como outros documentos, que ficarão anexos ao original 36 

desta ata. O Professor Sérgio Leite esclareceu que o contrato não será renovado 37 

porque a demanda  já não existe com tanta intensidade e que o CEES será transferido 38 

para a Estação Guanabara, tendo em vista a facilidade de acesso dos alunos. A 39 

Professora Angela Soligo disse que na reunião da CCG, que acontecerá amanhã, o 40 

Professor Marcelo Knobel, a pedido dela na reunião anterior, trará novas informações a 41 

respeito da transferência do Centro.  A Professora Olga Rodrigues de Moraes Von 42 

Simson informou que o Centro de Memória, provavelmente, sofrerá o mesmo destino e 43 

que tal pressão já existe há algum tempo. Sugeriu, então, uma reflexão acerca do 44 

assunto; d) A Professora Maria Inês de F. P. dos Santos Rosa convidou a todos para o 45 

Seminário: “Situando a Política de Estágios na FE”, que será realizado no dia 03 de junho, 46 

durante todo o dia, no Salão Nobre/FE; e) A Professora Angela Soligo informou que a 47 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo está elaborando uma Proposta de 48 

Normativa para os Cursos de Licenciaturas e que a mesma deverá receber uma 49 

linguagem nova que a preocupa bastante. Sugeriu, então, atenção pois a proposta será 50 

pauta da reunião da Sub-Comissão Permanente de Formação de Professores, onde 51 
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participam os Professores Guilherme Prado e Eliana Ayoub. f) A Estudante Caroline M. 1 

Florido lembrou que hoje, a partir das 12 horas, na sala ED06 haverá uma reunião sobre  2 

o Programa UNIVESP Universidade Virtual do Estado de São Paulo – aprovado pela 3 

Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo e com perspectivas de início ainda 4 

no 1º. semestre/2009; g) O Professor Sérgio Leite informou que na reunião de ontem o 5 

CONSU aprovou a transformação do CESET – Centro Superior de Educação Tecnológica 6 

em Unidade de ensino e pesquisa, que passará a chamar-se Faculdade de Tecnologia. 7 

Informou, ainda, que a FE foi contemplada com 01 vaga para o Concurso de Professor 8 

Titular das 03 vagas solicitadas. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Alteração de 9 

vetores da Disciplina GM 861 – Mineralogia-Química para catálogos vigentes. A.2) 10 

Prestação de Contas/FE – 1º. quadrimestre/2009. O Estudante Sérgio Stoco reafirmou 11 

sua sugestão para a realização de um orçamento participativo. A.3) Informes da 12 

representantes/FE na Comissão de Vestibular. O Professor Sérgio Leite passou a 13 

palavra às Professoras Elisabete M. de Aguiar Pereira, Dirce Djanira P. e Zan e Maria 14 

Márcia S. Malavasi que prestaram informações acerca das mudanças no vestibular da 15 

Unicamp, bem como das reuniões ocorridas na FE, desde o ano passado. Informaram 16 

que a data limite para votação das alterações é outubro/2009 e sugeriram a elaboração 17 

de um documento retratando a posição da FE a ser aprovado na Congregação/FE. Após 18 

alguns pedidos de esclarecimentos decidiu-se que as representantes da FE farão um 19 

documento síntese sobre tudo o que ocorreu para que o assunto seja pautado na reunião 20 

da Congregação/FE de agosto/2009. Finalizando, o Professor Sérgio Leite agradeceu 21 

as Professoras Elisabete, Dirce e Maria Márcia que, após agradecerem a oportunidade 22 

retiraram-se da reunião. Inclusão em Pauta: - Proposta/Formulário de 1º. oferecimento 23 

do curso de extensão – Modalidade Extensão: “Prática Pedagógica em Matemática em 24 

Comunidades de Investigação”. A inclusão foi aprovada por unanimidade e será 25 

apreciada como item B.13. B) Para Deliberação: os itens abaixo não foram destacados e 26 

colocados em votação foram aprovados por unanimidade: B.3) Solicitação de abertura de 27 

Concurso para Professor Livre Docente, na Disciplina EP 340 – Sociologia da Educação. 28 

Interessada: Profª. Drª. Aparecida Neri de Souza. B.4) Relatórios de Atividades. 29 

Pareceres dos Departamentos e Coordenações: Prof. Dr. James Patrick Maher – 30 

DEPASE e; Profª. Drª. Mara Regina Leme de Sordi – DEPRAC. B.7) Formulário Proposta 31 

de Re-oferecimento do Curso de Difusão Tecnológica: Lousa Digital Interativa Aplicada à 32 

Educação – gratuito. Prof. responsável: Sérgio Ferreira do Amaral; Período: 01/07/2009 a 33 

01/12/2009; Horário: 09:00 às 16:00 horas – sábados. Parecer favorável da CEFE. B.9) 34 

Oferecimento do Curso de Especialização – modalidade extensão universitária: “Novas 35 

Tecnologias Interativas na Educação”. Professor responsável: Sérgio Ferreira do Amaral; 36 

Período: 01/10/2009 a 30/05/2011; Horário: 08:30 às 16:30 horas – sábados. Parecer 37 

favorável da CEFE. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: B.1) Normas 38 

para utilização da Sala de Videoconferência/FE elaborada pela Comissão de Tecnologias 39 

de Informação e Comunicação em Educação. Tendo em vista que o texto apresentou 40 

problemas com relação à redação, bem como de estrutura, o mesmo foi retirado de pauta 41 

para ser reencaminhado à Comissão. A seguir, o documento será encaminhado à CLN - 42 

Comissão de Legislação e Normas/FE, para parecer e, por fim à Congregação/FE para 43 

deliberação. B.2) Manifestação da Comissão de Biblioteca/FE sobre o Parecer Técnico da 44 

Coleção Maurício Tragtenberg, em resposta ao OF.FE.nº.012/2009, referente à Moção 45 

encaminhada à Congregação/FE, sobre a possibilidade de circulação dos livros 46 

pertencentes à referida Coleção. Após o Estudante Sérgio Stoco, que ajudou na 47 

elaboração do documento, prestar algumas informações sobre alguns pontos, inclusive 48 

com relação a Coleção Especial, o Parecer Técnico foi aprovado por unanimidade. O 49 

Parecer Técnico aprovado encontra-se anexado ao original desta ata. B.5) 50 

OF.FE/Pedagogia nº. 44/2009 – solicitações de alteração para catálogos vigentes do 51 
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Curso de Pedagogia. O Professor Antonio Carlos R. de Amorim solicitou 1 

esclarecimentos acerca do item 3 do referido ofício, ou seja alteração da ementa EP474 – 2 

Escola e Conhecimento em Ciências Naturais. O Professor Antonio Miguel informou  3 

que a solicitação foi encaminhada “ad referendum” do DEPRAC mas, não vê problema 4 

nenhum que a alteração retorne ao Departamento. Sendo assim, solicitou que a 5 

Coordenação de Pedagogia envie ao Departamento maiores informações para subsidiar 6 

as discussões. O Professor Renê Trentin disse que concorda com sugestão feita pelo 7 

Professor Antonio Miguel, pois também se preocupou com o encaminhamento, pois a 8 

ementa, da forma que está, abre muitas possibilidades, tendo em vista seu conteúdo. A 9 

Professora Angela Soligo sugeriu, então, a aprovação dos itens 1 e 2 do ofício e que o 10 

item 3 retorne ao DEPRAC para nova avaliação. A sugestão acima foi aprovada por 11 

unanimidade. B.6) Formulário Proposta de Re-oferecimento do Curso de Especialização 12 

Modalidade Extensão “Sexualidade Humana – Educação Sexual”. Professora 13 

responsável: Ana Maria F. de Camargo – DELART. Período: 08/08/2009 a 30/06/2010, 14 

Horário: 09:00 às 11:00 Horas (sábados). Parecer favorável da CEFE.  B.8) Formulário 15 

Proposta de Re-oferecimento das duas turmas do Curso de Especialização Modalidade 16 

Extensão “Psicopedagogia Construtivista”. Professora responsável: Gislene de Campos 17 

Oliveira. – DEPE. Período: 28/02/2010 a 10/12/2011. Horário: 19:00 às 23:00 horas 18 

(segundas e quartas-feiras) – turma I e das 08:00 às 12:00 horas (terças e quintas-feira) – 19 

turma II. Pareceres favoráveis da CEFE. A Estudante Liliane B. de Souza reiterou que a 20 

bancada estudantil é totalmente contra qualquer curso pago na FE e salientou que os 21 

cursos em questão são inviáveis, tendo em vista o valor de cada um. Sugeriu, então, que 22 

os itens B.6 e B.8 não sejam aprovados. O Professor Sérgio Leite esclareceu que 23 

ambos os cursos são antigos e trata-se de solicitações de reoferecimentos. A Professora 24 

Ana Maria F. de Almeida disse que o destaque feito pela bancada estudantil é bem vindo 25 

e que o DELART, apesar de aprová-los, discutiu o assunto longamente e com um certo 26 

desconforto. Salientou, ainda, que todos os aspectos com relação aos dois cursos foram 27 

muito bem cuidados. A Professora Soely Ap. J. Polydoro esclareceu, também, que na 28 

reunião do DEPE os cursos foram bastante analisados e que estão dentro das normas da 29 

FE. O Professor Renê Trentin informou que a Comissão de Extensão analisou a 30 

legalidade dos cursos e que ambos estão de acordo com a política imposta pela FE. 31 

Aproveitou a oportunidade para reiterar um debate amplo na FE sobre o assunto para que 32 

não haja mais desconforto com relação aos cursos pagos na FE. Acha que duas questões 33 

são importantes: 1- se a FE vai ou não continuar aprovando cursos pagos e, 2- até onde 34 

vai o compromisso da FE com o público. A Professora Angela Soligo acha que a 35 

posição dos estudantes é bastante relevante e que a sugestão do Professor Renê Trentin 36 

também é pertinente. Não havendo mais conselheiros inscritos, o Professor Sérgio Leite 37 

colocou em votação os itens B.6 e B.8, obtendo-se o seguinte resultado: 12 votos a favor, 38 

06 votos contra e 03 abstenções. B.10) Contrato de Prestação de Serviços entre o INCRA 39 

através do Pronera e a UNICAMP com a interveniência da FUNCAMP para realização do 40 

“Curso de Especialização em Educação da Infância do Campo” – Pos-Graduação Lato 41 

Sensu. Após alguns esclarecimentos prestados pelos Professores Antonio Miguel, que 42 

está envolvido no projeto e Renê Trentin, Coordenador de Extensão, o referido item foi 43 

aprovado por unanimidade. B.11) Proposta de realização do II Seminário de Educação à 44 

Distância/FE. Após a proposta elaborada pelo Professor Carlos Miranda ser analisada, a 45 

mesma foi aprovada por unanimidade, com as seguintes ressalvas: 1- que o Seminário 46 

seja realizado em agosto/2009, 2- que a mesa do período da manhã seja centrada nos 47 

cursos de graduação na modalidade de educação à distância e que os convidados sejam 48 

pessoas de posições e críticas distintas e, 3- que a mesa do período da tarde seja 49 

composta por convidados de outras Unidades da Unicamp. A proposta apresentada 50 

encontra-se anexada ao original desta ata. B.12) Definição de um horário para a 51 
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realização das reuniões departamentais/FE para o 2º. semestre/2009. Houve uma 1 

discussão acerca do assunto e a sugestão para que todos os Departamentos realizem 2 

suas reuniões às quartas-feiras pela manha, já que atualmente apenas o DEPE realiza 3 

sua reunião no período da tarde. A proposta foi aprovada com 14 votos a favor e 01 4 

abstenção. B.13) Proposta/Formulário de 1º. oferecimento do curso de extensão – 5 

Modalidade Extensão: “Prática Pedagógica em Matemática em Comunidades de 6 

Investigação”. Professora responsável: Dione Lucchesi de Carvalho. Período: 01/08/2009 7 

a 12/11/2011. Após alguns esclarecimentos prestados pelo Professor Renê Trentin, o 8 

referido item foi aprovado com: 12 votos a favor, 04 votos contra e 01 abstenção. Nada 9 

mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e 10 

submeto à apreciação dos senhores conselheiros. A mídia contendo a íntegra da reunião, 11 

encontra-se arquivada na Secretaria da Direção. Campinas, 27 de maio de 2009. 12 


