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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e 2 

sete, reuniu-se na sala do bloco D, 1º. Andar, a Congregação da Faculdade de Educação, 3 

com a presença dos seguintes membros: Ana Maria Fonseca de Almeida, Anna Regina 4 

Lanner de Moura, Antonio Carlos de Oliveira, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, 5 

Aparecida Neri de Souza, Caio Augusto Toledo Padilha, Caroline Maria Florido, César 6 

Apparecido Nunes, Débora Mazza, Gabriela T, de Freitas R. Vilhagra, Jorge Megid Neto, 7 

Lalo Watanabe Minto, Mara Regina Lemes de Sordi, Marcela P. Morales de Oliveira, 8 

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

Márcia Sigrist Malavasi, Márcia Maria Strazzacappa Hernandez, Pedro Ganzeli, Raquel 10 

Pigatto Vale Menezes, Regina Maria de Souza, Roseli Aparecida Cação Fontana, Sérgio 11 

Antonio da Silva Leite, Silvio Donizette de Oliveira Gallo e Yoko Toma Celestino. De 12 

início, o Professor Jorge Megid submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Décima 13 

Oitava Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 01 abstenção e com as seguintes 14 

ressalvas: página 01, linha 41: acrescentar a palavra suspensão, antes da palavra 15 

sugestão; página 06, linhas 06, 08 e 11: onde constou 5, leia-se 8. A seguir, o Professor 16 

Jorge Megid deu as boas vindas aos novos representantes discentes desejando-lhes um 17 

bom trabalho até setembro/08, conforme prevê o Regimento da Congregação/FE. 18 

Aproveitou ainda para parabenizar a Professora Maria Márcia Sigrist Malavasi, presente 19 

nesta sessão e a Professora Angela Fátima Soligo que foram reconduzidas junto à 20 

Coordenação de Pedagogia. I) EXPEDIENTE: a) O Professor César Nunes informou 21 

que o I Simpósio sobre o Ensino de Filosofia – SIMPHILO, ocorrido nos dias 03 e 22 

04/12/2007, organizado pelo PAIDÉIA recebeu cerca de 220 participantes com a 23 

apresentação de 80 trabalhos e teve uma avaliação bastante positiva por parte do Grupo 24 

e do DEFHE. Aproveitou para agradecer a plena participação do Professor Roberto Goto 25 

no evento e a presença institucional da Professora Regina Maria de Souza. b) A 26 

estudante Gabriela Vilhagra solicitou, na medida do possível, que os senhores docentes 27 

liberem os estudantes para a recepção dos calouros no início do 1º. semestre/2008; c) A 28 

Professora Débora Mazza reiterou a todos o convite para o Seminário “Ivany Pino: 29 

Múltiplos Itinerários do Campo da Educação”, que será realizado no dia 17/12, segunda-30 

feira, às 14 horas, na Sala da Congregação. d) A Professora Márcia Strazzacappa 31 

informou que a “Comissão de mobilização para os debates sobre os processos 32 

sucessórios do 1º. semestre/2008”, constituída na última reunião da Congregação vem 33 

encontrando dificuldades para se reunir, tendo em vista o acúmulo de atividades de seus 34 

membros mas que a Comissão tentará se reunir antes do final do ano. Informou ainda que 35 

alguns docentes manifestaram-se desfavoráveis ao encontro promovido pela APG, para 36 

debater o processo sucessório, sem o conhecimento da Comissão e esclareceu que a 37 

Universidade é um espaço público e que a Comissão não tem o caráter de impedir tais 38 

movimentos. e) A Professora Maria Inês Petrucci informou que o Documento elaborado 39 

pela Comissão de Licenciaturas frente ao Relatório do Conselho Nacional de Educação 40 

“Escassez de Professores do Ensino Médio”, conforme sugestão feita na última reunião, 41 

foi amplamente divulgado e recebeu elogios e apoio de muitos órgãos do território 42 

nacional; e) A Professora Rgina Maria de Souza: 1- parabenizou o documento 43 

apresentado pela Comissão de Licenciaturas e disse ficar orgulhosa pelo trabalho sério 44 

apresentado por parte de seus membros; 2- agradeceu o convite feito pela APG para 45 

participar da reunião sobre o processo sucessório e informou que não pôde participar 46 

tendo em vista outros compromissos. Disse ainda concordar com a Professora Márcia 47 

Strazzacappa, com relação a organização da reunião, pois  qualquer segmento tem direito 48 

a se organizar como queiram; 3- justificou sua ausência no churrasco da FE, que 49 

acontecerá amanhã, pois estará participando do Encontro Nacional de Interpretes de 50 

LIBRAS, em Belo Horizonte e disse que espera que haja uma grande festa e 51 
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confraternização por parte de todos; 4- demonstrou sua preocupação com relação a 1 

existência de duas candidatas para o mestrado na FE pois, caso sejam aprovadas no 2 

processo seletivo, as estudantes terão direito à interpretes. Diante disso, como a 3 

Universidade não possui tal função no seu quadro de carreira,  informou que a Direção/FE 4 

deverá pensar na alocação de recursos para a contratação de um profissional que dê às 5 

estudantes condições de igualdade. O Professor Jorge Megid esclareceu que a 6 

Direção/FE, junto com a CPG/FE, deverá solicitar a contratação de um profissional junto à 7 

PRG e que, caso o pedido seja negado a Congregação/FE poderá, então, elaborar uma 8 

moção; 5- solicitou aos senhores Chefes de Departamento que acompanhem junto às 9 

Secretárias as inserções de dados no SIPEX de seus docentes e verifiquem se todas as 10 

produções estão inseridas. Salientou que, em caso de dúvidas ou problemas, a 11 

Direção/FE deverá ser comunicada, pois as produções docentes de maneira nenhuma 12 

podem ser perdidas. f) O Professor Jorge Megid: 1- agradeceu a colaboração e o 13 

trabalho de todos os senhores conselheiros e desejou um ano novo com muita paz e 14 

saúde; 2- parabenizou o Professor Dario Fiorentini que recebeu, pela FE, o Prêmio 15 

“Zeferino Vaz”; 3- solicitou que fosse distribuído aos senhores conselheiros o “Manifesto 16 

de apoio à decisão do Reitor de não aplicação de penalidades referentes à ocupação da 17 

DAC”, elaborada pela Direção/FE e pelos Professores Pedro Ganzeli e Maria Carolina B. 18 

Galzerani, conforme solicitação da reunião anterior; 4- parabenizou o Grupo PAIDÉIA, 19 

bem como o DEFHE, o Professor Roberto Goto e todos os organizadores do I SIMPHO 20 

pelo sucesso do evento; 5- parabenizou a Professora Ivany Rodrigues Pino pela defesa 21 

de seu doutorado, ocorrida no dia 04/12/2007 e cumprimentou os Professores Silvio 22 

Gallo, Débora Mazza, Patrízia Piozzi e a servidora Gislene Perpétuo que ajudaram  nos 23 

procedimentos acadêmicos para a conclusão da tese. g) O Professor Antonio Carlos R. 24 

de Amorim solicitou a distribuição do folder sobre a exposição “Dispersos fragmentos: 25 

imagens de biodiversidade do Programa BIOTA FAPESP”, do qual é o responsável. 26 

Inclusão em Pauta: - Inclusão da Disciplina GF-603 no Bloco de Eletivas Comuns do 27 

Catálogo 2003 do Curso de Pedagogia. O referido item será apreciado como B.11. II) 28 

ORDEM DO DIA: A) Para Homologação: A.1) Concurso Público de Provas e Títulos 29 

para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor – MS-3, em RTP, na Área de 30 

Educação e Cultura, nas Disciplinas EL-766 – Prática de Ensino de Geografia e Estágio 31 

Supervisionado I e EL-856 – Prática de Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado II – 32 

DELART. Candidatos: Prof. Dr. Wencesláo Machado Oliveira Júnior, Prof. Dr. Rui Ribeiro 33 

de Campos e Profª. Drª. Maria Eliza Miranda. Parecer final da Comissão Julgadora. Após 34 

a leitura do parecer, o referido item foi homologado por unanimidade. B) Para 35 

Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em votação 36 

foram aprovados por unanimidade: B.5) Solicitação de admissão do Prof. Dr. Wencesláo 37 

Machado Oliveira Júnior, na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-3, tendo em vista sua 38 

aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de 01 Cargo de 39 

Professor Doutor, na Área de Educação e Cultura, nas Disciplinas EL-756 – Prática de 40 

Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado I e EL-856 – Prática de Ensino de 41 

Geografia e Estágio Supervisionado II – DELART. Parecer do Projeto de Pesquisa. B.6) 42 

Solicitação de Licença Especial (semestre sabático) da Profª. Drª. Olga Rodrigues de 43 

Moraes von Simson – DECISE. A segui, passou-se à apreciação dos itens destacados: 44 

B.1) Proposta de Reoferecimento de Curso de Extensão – EDU-0015 – PROEPRE – 45 

Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica para a Educação Infantil, às quartas-feiras, 46 

das 19:00 às 22:45 horas. Parecer favorável da CEFE/FE. B.2) Proposta de 47 

Reoferecimento de Curso de Extensão – EDU-0015 – PROEPRE – Fundamentos 48 

Teóricos e Prática Pedagógica para a Educação Infantil, aos sábados, das 08:00 às 13:00 49 

horas. Parecer favorável da CEFE/FE. B.3) Proposta de Reoferecimento de Curso de 50 

Extensão – EDU-0016 – PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica para 51 
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o Ensino Fundamental. Parecer favorável da CEFE/FE. B.4) Proposta de Reoferecimento 1 

de Curso de Extensão – EDU-0044 – PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática 2 

Pedagógica para a Educação Infantil I. Parecer favorável da CEFE/FE. Os itens B.1 a B.4 3 

serão apreciados conjuntamente. A estudante Gabriela Vilhagra afirmou que os 4 

estudantes são contra qualquer curso pago dentro da Universidade e que reiteram os 5 

votos contrários dados na reunião passada. A Professora Aparecida Neri de Souza 6 

afirmou também ser contra os cursos pagos e sugeriu que os reoferecimentos dos cursos 7 

PROEPRE sejam negados por decisão política e não legal e também tendo em vista toda 8 

a discussão que já vem ocorrendo há bastante tempo no âmbito da FE. O Professor 9 

Jorge Megid disse que apesar de também ser contra qualquer curso pago pelos alunos a 10 

política para cursos de extensão aprovada pela FE permite cursos financiados por 11 

sistemas não públicos. Afirmou ainda não estar defendendo os cursos do PROEPRE, mas 12 

sim, uma política aprovada pela FE, após ser amplamente discutida por todos os 13 

Departamentos. Lembrou também que a Congregação/FE pode rediscutir tal política a 14 

qualquer momento. O Professor Sérgio Leite esclareceu que do ponto de vista legal a 15 

Congregação/FE não pode negar o reoferecimento dos cursos, pois a docente 16 

responsável pelos mesmos pode recorrer aos órgãos superiores e, com certeza, ganhar a 17 

causa. Disse ainda achar extremamente cansativo as discussões que sempre ocorrem 18 

quando os cursos PROEPRE são pontos de pauta. Lembrou também que a Professora 19 

Orly Z.M. de Assis, há alguns anos atrás, pensou em transferir os cursos PROEPRE para 20 

outra Unidade e que a FE não acatou a idéia. Finalmente, sugeriu já que os cursos pagos 21 

na Universidade são inevitáveis, que o repasse do AIU para a FE seja aumentado. A 22 

Professora Regina Maria de Souza lembrou que a política de extensão da FE foi 23 

discutida de setembro 2005 até maio/2006 com reuniões bastante tensas e cansativas e 24 

com todos os Departamentos envolvidos e que para a política ser revista existe a 25 

necessidade de elementos concretos. Disse também ser contra cursos pagos pelos 26 

alunos, mas que a política aprovada pela FE permite e, por isso, deve ser respeitada. 27 

Disse ainda achar muito desconfortável o clima entre os docentes quando tal assunto é 28 

item de pauta. A Professora Mara Regina Lemes de Sordi sugeriu, apesar de 29 

reconhecer as inquietações, que a CEFE/FE estabeleça prazos e acompanhe o 30 

andamento dos cursos de extensão para o aprimoramento de sua política e também traga 31 

à Congregação os resultados. O Professor Sérgio Leite salientou que o aprimoramento 32 

é importante e deve ser feito conforme os problemas vão surgindo e que a extensão é um 33 

canal de recursos para as Unidades crescerem, apesar de lamentável. Lembrou ainda 34 

que os cursos pagos na Universidade são inevitáveis e legítimos e, portanto, a FE deveria 35 

se beneficiar do repasse de tais recursos, inclusive aumentando o AIU. O Professor 36 

César Nunes disse que a política de extensão da FE foi firmada num momento político e 37 

o avanço pode ir acontecendo aos poucos e que, apesar de reconhecer as contradições, 38 

a mesma deve ser respeitada. A Professora Aparecida Neri de Souza afirmou existir 39 

uma contradição muito grande entre a política dos cursos de extensão e de pós-40 

graduação/FE e, novamente, afirmou ser contra os referido cursos. Sugeriu também que a 41 

Congregação/FE reabra as discussões sobre o tema. O Professor Jorge Megid 42 

esclareceu que a aprovação da política de extensão não foi uma decisão somente da 43 

Congregação, mas também dos 06 Departamentos e que haveria a necessidade de pelo 44 

menos dois anos para acomodá-la. Finalmente, sugeriu que a CEFE faça um 45 

levantamento dos cursos encerrados e traga à Congregação/FE, bem como elaborem 46 

uma política da administração dos recursos. Sugeriu ainda não aumentar o AIU e sim que 47 

as mensalidades sejam reduzidas e que mais alunos sejam beneficiados com bolsas 48 

integrais. Não havendo mais conselheiros inscritos, o Professor Jorge Megid colocou os 49 

itens B.1 a B.4 em votação, obtendo-se o seguinte resultado: 10 votos a favor, 11 votos 50 

contra e 03 abstenções. B.7) Resultado do Processo Seletivo de Pós-Graduação – 51 
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Mestrado e Doutorado – ano acadêmico/2008. De início, o Professor Silvio Gallo 1 

prestou alguns esclarecimentos sobre o processo seletivo que teve os mesmos critérios 2 

do ano passado e salientou que a mudança mais significativa foi com relação ao PED. 3 

Informou que a sistemática do Programa foi alterada pela PRPG e que as inscrições dos 4 

alunos não são mais por disciplinas. Portanto, os alunos inscritos foram selecionados para 5 

preencher as vagas em disciplinas indicadas pelas Coordenações de Pedagogia e 6 

Licenciaturas. A Professora Maria Márcia Malavasi esclareceu que tendo em vista as 7 

mudanças feita pela PRPG a tarefa das Coordenações foi bastante difícil, mas que tudo 8 

foi feito com muito cuidado e checado juntamente com a Coordenação de Pós-9 

Graduação. O Professor Silvio Gallo informou que o processo seletivo contou com a 10 

presença de 04 estudantes surdas, das quais duas foram aprovadas, e que as mesmas 11 

foram devidamente acompanhadas. Nestes termos, a Professora Regina Maria de 12 

Souza salientou a decisão política importante tomada pela FE, já que é a primeira 13 

Unidade a franquear e possibilitar que estudantes surdos participem de tal processo. 14 

Continuando, o Professor Silvio Gallo informou que, apesar da Congregação/FE já ter 15 

decidido que o número máximo de orientandos seria seis, alguns docentes estavam 16 

oferecendo mais vagas do que o permitido e leu as justificativas apresentadas pelos 17 

docentes. O Professor César Nunes disse que apesar de ser favorável a existência de 18 

08 orientandos por docente a norma já aprovada tem que ser seguida por todas as áreas. 19 

Desta forma, o problema apresentado pelo Professor Silvio Gallo nem deveria ter sido 20 

trazido à Congregação e, sim, resolvido no âmbito da própria CPG/FE. Os Professores 21 

Sérgio Leite, Maria Carolina B. Galzerani e Ana Fonseca também afirmaram a 22 

necessidade da manutenção dos critérios aprovados. O Professor Silvio Gallo disse 23 

também ser favorável a manutenção das normas aprovadas, mesmo que isto cause mal 24 

estar pois, outros docentes também poderiam oferecer mais vagas. Diante disto, sugeriu 25 

que os docentes que excederam o número permitido sejam imediatamente comunicados 26 

e que, até o final da tarde de hoje, informem suas decisões. O Professor Jorge Megid 27 

completou sugerindo: 1- a manutenção do limite de 06 orientandos por orientador e; 2-que 28 

os docentes que excederam o número de 06 orientandos remanejem os alunos 29 

excedentes para outros docentes, que também não tenham excedidos o limite dentro do  30 

grupo ou da área. Com relação a proposta do Professor Silvio Gallo disse que caso a 31 

CPG não consiga falar com o docente o aluno indicado em seu nome será cancelado da 32 

lista dos aprovados. Após uma breve discussão acerca das sugestões acima, as mesmas 33 

foram aprovadas por unanimidade. B.8) Prestação de Contas do Orçamento/FE – 2007. 34 

B.9) Proposta Orçamentária/FE – 2008 – versão preliminar. Os itens B.8 e B.9 serão 35 

apreciados conjuntamente. Após o Professor Jorge Megid prestar alguns 36 

esclarecimentos com relação a prestação de contas e a proposta orçamentária informou 37 

que a Professora Ivany R. Pino solicitou à Direção/FE, no 1º. semestre/2007, um 38 

empréstimo de R$ 15.000,00 para cobrir despesas do CEDES, tendo em vista despesas 39 

extras e a falta de apoio previsto pelo CNPq. Ocorre, porém que a Professora Ivany Pino 40 

informou, em reunião ocorrida recentemente com a Direção/FE, que o CEDES não vê 41 

condições de reembolsar a FE ainda este ano. Diante disto, o Professor Jorge Megid 42 

propôs: 1- que o CEDES elabore um plano de reembolso ou, 2- que a Direção/FE absorva 43 

tal dívida como apoio efetivo ao CEDES, tendo em vista toda a colaboração prestada à 44 

FE nos últimos 30 anos. Houve uma breve discussão acerca do assunto e decidiu-se, por 45 

unanimidade, que o CEDES fará o pagamento através da transferência de Revistas e 46 

Cadernos CEDES para que os mesmos sejam distribuídos às Bibliotecas da RMC. Após a 47 

votação, o Professor Jorge Megid sugeriu que caso haja outros pedido de empréstimos, 48 

o que não mais acontecerá na sua gestão, que a Congregação/FE seja consultada antes 49 

do acordo. Informou ainda que a Proposta Orçamentária/FE – 2008 voltará à pauta da 50 

reunião de fevereiro/08 para ser aprovada em definitivo. A seguir, o Professor Jorge 51 
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Megid colocou em votação a Prestação de Contas do Orçamento/FE - 2007 e a Proposta 1 

Orçamentária/FE – 2008 em votação, as quais foram aprovadas com 02 abstenções. 2 

B.10) Criação do Núcleo de Estudo e Pesquisa em História da Educação, Cultura, 3 

Cidadania e Direitos Humanos. Parecer favorável da CPG/FE. O Professor Jorge Megid 4 

esclareceu que a falta do parecer da CEPE/FE se deve ao fato da Comissão somente se 5 

reunir em fevereiro/2008 e informou que houve alteração no nome do Núcleo que passará 6 

a chamar: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Brasileira, Cultura e 7 

Cidadania – GEPHEBCC. Após a CEPE/FE ser consultada, já que seus membros 8 

estavam presentes nesta sessão, o Professor Jorge Megid colocou em votação a 9 

criação do Núcleo, a qual foi aprovada por unanimidade. B.11) - Inclusão da Disciplina 10 

GF-603 no Bloco de Eletivas Comuns do Catálogo 2003 do Curso de Pedagogia. Após a 11 

Professora Maria Márcia S. Malavasi prestar alguns esclarecimentos o referido item foi 12 

aprovado por unanimidade. Antes do término da reunião o Professor César Nunes 13 

registrou o caráter agradável e democrático com relação as discussões ocorridas sobre o 14 

Orçamento da FE, bem como todos os assuntos que foram tratados no decorrer deste 15 

ano, como por exemplo: o Programa de Pós-Graduação, o Relatório CAPES, os Cursos 16 

de Extensão e a greve. Salientou ainda a atuação dos Professores Jorge Megid e Regina 17 

Maria de Souza junto à Direção/FE e, em nome do DEFHE, parabenizou não somente os 18 

senhores diretores como também todos os senhores conselheiros pelo trabalho realizado 19 

durante o ano de 2007. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei 20 

a presente ata que assino e submeto à apreciação dos senhores conselheiros. Campinas, 21 

12 de dezembro de 2007.  22 


