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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

novembro de dois mil e sete, 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, Ana Maria Fonseca de Almeida, Anna Regina Lanner de Moura, Antonio Carlos de 5 

Oliveira, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Aparecida Neri de Souza, Débora Mazza, 6 

Dirce Djanira Pacheco Zan (substituindo a Professora Maria Inês Petrucci dos Santos 7 

Rosa), James Patrick Maher, Jorge Megid Neto, Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Mara 8 

Regina Lemes de Sordi, Márcia Maria Strazzacappa Hernandez, Maria Carolina Bovério 9 

Galzerani, Maria Márcia Sigrist Malavasi, Pedro Ganzeli,  Roberta Gurgel Azzi, Sérgio 10 

Antonio da Silva Leite, Silvio Donizette de Oliveira Gallo, Silvio Ancízar Sánches Gamboa 11 

(substituindo o Professor César Apparecido Nunes) e Yoko Toma Celestino. Ausências 12 

justificadas: Raquel Pigatto Vale Menezes, Regina Maria de Souza e Sérgio Stoco. De 13 

início, o Professor Jorge Megid submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Décima 14 

Sétima Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 01 abstenção e com as seguintes 15 

ressalvas: página 06, linha 15, incluir o seguinte parágrafo: “A Professora Márcia 16 

Strazzacappa comunicou que esta questão já foi discutida na CCG no passado em virtude 17 

de alguns abusos cometidos pelas empresas. Como não se trata de um assunto exclusivo 18 

da FE, mas atinge a Universidade em geral, sugeriu que o problema seja encaminhado 19 

para a CCG pelas Coordenações”.; página 03, linha 48, o nome correto da professora é: 20 

Márcia Regina Ferreira de Brito Dias e; página 01, linha 42, substituir “foi estrelado” por 21 

“recebeu 05 estrelas, ou seja o prêmio máximo”.   EXPEDIENTE: a) A Professora Maria 22 

Márcia Sigrist Malavasi, em nome da Comissão de Estágios/FE, convidou todos os 23 

docentes para uma primeira reunião com representantes de algumas escolas públicas 24 

que têm, nos últimos tempos, recebido alunos do Curso de Pedagogia como estagiários. 25 

A finalidade de tal reunião é iniciar um diálogo ouvindo as demandas desses campos com 26 

relação aos estágios, na busca da construção de projetos comuns. Informou também que 27 

a Comissão encaminhará nos próximos dias, aos Departamentos, um documento a ser 28 

apreciado em suas respectivas reuniões de março/2008. Diante disso, solicitou que a 29 

reunião seja amplamente divulgada, pois a Coordenação de Pedagogia já tem 30 

conhecimento da existência de projetos interessantes e também porque a receptividade 31 

das escolas foi muito boa quando foram contatadas por telefone. b) O Professor Silvio 32 

Gallo informou que na última reunião da CPG/FE foi aprovada a transferência do Curso 33 

de Mestrado em Gerontologia para a FCM e que o assunto, agora, deverá ser pauta da 34 

reunião do CONSU. Informou ainda que foram aprovados dois Cursos de Especialização 35 

lato sensu em Convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas. c) O Professor Jorge 36 

Megid: 1- solicitou a distribuição do documento “Processo Sumário – Apuração de fatos 37 

ocorridos na Diretoria Acadêmica entre os dias 19 e 28 de junho de 2007” que foi 38 

entregue na reunião do CONSU de ontem e informou  que o Reitor, Professor José Tadeu 39 

Jorge, decidiu pela não aplicação de penalidade aos discentes envolvidos, não acatando 40 

a sugestão final da Comissão de Processo Sumário, de sugestão por 45 dias a três 41 

estudantes; 2- informou que ficará à disposição na Secretaria da Direção/FE o DVD 42 

“Impressões Sinfônicas” de Raul do Valle. O DVD reúne 03 peças musicais e é uma 43 

homenagem da UNICAMP aos 70 anos do compositor e se insere na gama de atividades 44 

culturais realizadas no ano do quadragésimo aniversário do lançamento da pedra 45 

fundamental da Universidade; 3- informou que na noite de ontem, no Espaço Iguatemi, 46 

aconteceu o lançamento do movimento “Compromisso de Campinas pela Educação”, que 47 

promete investir esforços para que haja melhoria substancial da educação pública na 48 

cidade de Campinas. A Fundação FEAC entrou como parceira incubadora do 49 

Compromisso e como primeiro modelo em território municipal, modelo este que deverá vir 50 

a servir de referência para outras cidades do Brasil. Informou também que o movimento 51 
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deverá ser amplamente divulgado na mídia e que a FE, num momento oportuno, deverá 1 

pensar formas de inserção no movimento uma vez que a UNICAMP é integrante do 2 

movimento d) A Professora Aparecida Neri de Souza convidou a todos para o 3 

Seminário “Ivany Pino: Múltiplos Itinerários do Campo da Educação”, que será realizado 4 

no dia 17/12, segunda-feira, às 14 horas, na Sala da Congregação. O referido evento será 5 

em homenagem à Professora Ivany Pino e ocorrerá na véspera de seu aniversário, ou 6 

seja , antes de sua aposentadoria. e) O Professor Pedro Ganzeli sugeriu incluir em 7 

pauta a discussão do documento Processo Sumário – Apuração de fatos ocorridos da 8 

Diretoria Acadêmica entre os dias 19 e 28 de junho de 2007, bem como a elaboração de 9 

uma manifestação dessa Congregação de cumprimento ao Reitor. A solicitação de 10 

inclusão foi aprovada por unanimidade e será incluída como item C.17. II) ORDEM DO 11 

DIA: A) Para Ciência: A.1) Manifestação da Comissão de Licenciaturas frente ao 12 

Relatório do Conselho Nacional de Educação “Escassez de Professores do Ensino 13 

Médio”, publicado em maio/2007. O Professor Jorge Megid cumprimentou a Comissão 14 

de Licenciaturas, na figura da Professora Dirce Djanira Pacheco Zan, pelo conteúdo e 15 

qualidade do texto e sugeriu que o mesmo seja amplamente divulgado. Aproveitou ainda 16 

para acusar o recebimento do OF.DEPRAC nº.07/2007 que solicita à Direção, às 17 

Coordenações de Pós-Graduação, Pedagogia, Licenciaturas e Extensão da FE que todo 18 

documento enviado para discussão nas reuniões dos Departamentos, Comissões e 19 

Congregação seja também enviado para todos os docentes da lista da FE por arquivo 20 

eletrônico. A sugestão do DEPRAC foi acatada por unanimidade. B) Para Homologação: 21 

B1) Resultado da consulta para escolha da Coordenação dos Cursos de Graduação – 22 

Pedagogia/FE: Candidatas: Profª. Drª. Angela Fátima Soligo (Coordenadora) e Profª. Drª. 23 

Maria Márcia Sigrist Malavasi (Coordenadora Associada). Docentes: SIM: 55 (91,67%), 24 

Brancos: 05 (8,33%), Total: 60 (100%), Docentes habilitados para votar: 95; Alunos: SIM: 25 

13 (100%), Total: 13 (100%), Alunos habilitados para votar: 816; Docentes: Docentes 26 

qualificados para votar: 95, SIM: 55 (405,26%), Brancos: 05 (36,84%); Alunos: Alunos 27 

qualificados para votar: 816, SIM: 13 (4,77%). O Professor Pedro Ganzeli sugeriu que a 28 

divulgação da realização das consultas fossem feitas de maneira mais direta aos alunos 29 

pois, em sua opinião, é sempre  surpreendente e terrível o baixo envolvimento dos alunos 30 

nestes processos.  O Professor Jorge Megid esclareceu que a divulgação foi feita junto 31 

ao CAP e pela lista de alunos das Coordenações de Graduação e Pós-Graduação e que 32 

uma urna foi levada até o pólo de Americana para que os alunos do PROESF também se 33 

manifestassem mas, mesmo assim, foi muito pequena a participação dos estudantes. A  34 

Aparecida Neri de Souza disse que a falta de envolvimento dos alunos está ocorrendo 35 

também nas diversas Comissões e que o fato merece uma discussão mais profunda. O 36 

Professor Jorge Megid informou que não cabe à Congregação discutir esse assunto, 37 

mas que a FE poderá abrir um espaço fora do âmbito da FE para debater o problema. A 38 

Professora Ana Maria F. de Almeida sugeriu que os projetos dos candidatos sejam 39 

sempre divulgados e discutidos. A Professora Débora Mazza salientou que o quadro de 40 

médias ponderadas não ajuda a entender a participação da comunidade, junto aos 41 

processos eleitorais, e propôs que médias percentuais sejam também divulgadas. 42 

Colocado o referido item em votação, o mesmo foi homologado por unanimidade. B.2) 43 

Resultado da eleição de Representantes junto à Congregação/FE: Docente – Suplente de 44 

Nível MS-3; Suplente Complementar de Servidores Técnico-Administrativos e Discentes 45 

(titulares e suplentes). Antes de informar o resultado, o Professor Jorge Megid 46 

esclareceu que o resultado não constou da pauta porque a apuração ocorreu hoje às 8 47 

horas. Representantes Docente Nível MS-3: Suplente MS-3: Roberto Akira Goto – 47 48 

votos, Brancos – 05 votos, Nulo: 01 voto; Representante Técnico-Administrativo: 49 

Suplente: Hélio Salvador Corrêa: 50 votos, Brancos: 05 votos, Nulo: 01 voto; 50 

Representantes Discentes: Titulares: Lalo Watanabe Minto – 42 votos, Caroline Maria 51 
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Florido – 30 votos, Caio Augusto Toledo Padilha – 27 votos, Gabriela T. de Freitas R. 1 

Vilhagra – 26 votos, Leonardo de Almeida Corrêa – 26 votos; Suplentes: Marcela P. 2 

Morales de Oliveira – 21 votos, Thais Tkatchuk Ferreira – 19 votos, Eliana da Silva Felipe 3 

– 18 votos, Luis Fernando Gotarde – 18 votos. Tendo em vista o empate ocorrido entre os 4 

estudantes Gabriela T. de Freitas R. Vilhagra e Leonardo de Almeida Corrêa, ambos com 5 

26 votos, os senhores conselheiros decidiram definir, por sorteio, ficando a estudante 6 

Gabriela Vilhagra com o cargo de titular e o estudante Leonardo Corrêa como suplente. 7 

Colocado o referido item em votação, o mesmo foi homologado por unanimidade. B.3) 8 

OF.CPG/FE nº.283/2007 – encaminhando as alterações do Regulamento e do Catálogo 9 

do Curso de Gerontologia, já aprovados pela Congregação em 25/04/2007. Homologado 10 

por unanimidade. B.4) Renovação de Cooperação Acadêmica e Científica e Acordos de 11 

Intercâmbio de Estudantes, Pessoal e Corpo Docente entre a UNICAMP e University of 12 

Texas at Austin. Processos nº.s 01-P-17156/2007, 01-P-17157/2007 e 01-P-17160/2007. 13 

Parecer favorável da CEFE/FE. Homologado por unanimidade. INCLUSÕES EM PAUTA: 14 

- Manifestação da Congregação/FE sobre a decisão do Reitor de não aplicação de 15 

penalidade, tendo em vista a ocupação da DAC entre os dias 19 e 28 de junho de 2007 16 

(solicitação feita pelo Professor Pedro Ganzeli) e, - Constituição pela Congregação/FE de 17 

Comissão de mobilização para os debates sobre os processos sucessórios do 1º. 18 

semestre/2008 (solicitação feita pela Professora Maria Carolina B. Galzerani). As 19 

inclusões foram aprovadas por unanimidade e serão apreciadas como itens C.17 e C.18, 20 

respectivamente. C) Para Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram 21 

destacados e colocados em votação foram aprovados por unanimidade: C.3) Concurso 22 

para professor Livre Docente, na Área de Metodologia de Ensino: Enfermagem, na 23 

Disciplina EL655 – Didática Aplicada ao Ensino de Enfermagem – DEPRAC. Candidata: 24 

Profª. Drª. Maria Helena Salgado Bagnato. Parecer favorável do Departamento. C.4) 25 

Concurso para Professor Livre Docente, na Área de Metodologia de Ensino: Enfermagem, 26 

na Disciplina EL655 – Didática Aplicada ao Ensino de Enfermagem – DEPRAC. Comissão 27 

Julgadora: Titulares: Profª. Drª. Maria Inês Monteiro – FCM/UNICAMP, Profª. Dr. Elisabete 28 

Monteiro de Aguiar Pereira – FE/UNICAMP, Prof. Dr. Nildo Alves Batista – UNIFESP, 29 

Prof. Dr. Antonio Flávio Barbosa Moreira – UERJ, Profª. Drª. Sonia Maria Vilela Bueno – 30 

Enfermagem/USP; Suplentes: Profª. Drª. Maria José Pereira Monteiro de Almeida – 31 

FE/UNICAMP, Profª. Drª. Eurize Pessanha – FE/UFMS, Profª. Drª. Carmen Teresa 32 

Gabriel Anhorn – FE/UFRJ. C.5) Solicitação de Licença Especial (semestre sabático) da 33 

Profª. Drª. Ana Lúcia Guedes Pinto – DEPRAC. Aprovada em reunião de 14/11/2007. C.7) 34 

Proc. nº.01-P-24057/2007 – concessão do Certificado de especialização para Francisca 35 

Mendes de Souza, na área de concentração: Filosofia e História da Educação. Aprovada 36 

na reunião da CPG/FE em 07/11/2007. C.8)  OF.Pedagogia/FE nº.051/2007 – solicitando 37 

a inclusão de disciplinas com código GF no bloco de eletivas comuns do Curso de 38 

Pedagogia em todos os Catálogos Vigentes. C.12) Proposta de Reoferecimento de Curso 39 

de Especialização – Modalidade Extensão – Sexualidade Humana – Educação Sexual 40 

(EDU 0023) para o período de 2008/2009 – Proc.nº.01-P-19040/1995. Parecer favorável 41 

da CEFE/FE. C.14) Proposta de 1º. oferecimento do Curso de Extensão “Filosofia Moral e 42 

Psicanálise – A Gênese dos valores morais na obra de Freud e Nietzsche. C.15) 43 

Solicitação de Acordo de Cooperação entre a UNICAMP e a TABA – Espaço de Vivência 44 

e Convivência do Adolescente (Campinas/SP). Pareceres favoráveis do DEPRAC e 45 

CEFE/FE. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: C.1) Proposta de 46 

calendário para as reuniões do 1º. semestre/2008. Após sugestão do Professor Silvio 47 

Gallo de alteração da data das reuniões das Coordenações no mês de abril, em virtude 48 

de conflito com a reunião da CCPG, o calendário ficou assim definido: Fevereiro: 49 

Coordenações – 13, Departamentos – 20, Congregação – 27; Março: Coordenações – 05, 50 

Departamentos – 12, CEPE – 19, Congregação – 26; Abril: Coordenações – 02, 51 
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Departamentos – 16, CEPE – 23, Congregação – 30; Maio: Coordenações – 07, 1 

Departamentos – 14, CEPE – 21, Congregação – 28; Junho: Coordenações – 07, 2 

Departamentos – 11, CEPE – 18, Congregação – 25. O calendário sugerido foi aprovado 3 

por unanimidade. C.2) Relatórios de Atividades – Pareceres dos Departamentos e 4 

Coordenações: Prof. Dr. James Patrick Maher – DEPASE, Profª. Drª. Vera Lúcia Sabongi 5 

de Rossi – DELART, Profª. Drª. Lídia Maria Rodrigi – DEFHE. Após os Professores Ana 6 

Lúcia G. Pinto e Jorge Megid apontarem pequenos erros de  português e a falta de 7 

compatibilização de informações entre alguns pareceres, com relação aos Relatórios dos 8 

Professores James P. Maher e Lídia Maria Rodrigo, os três Relatórios foram aprovados 9 

por unanimidade. As sugestões apresentadas serão encaminhadas aos respectivos 10 

Departamentos para as devidas correções. C.6) OF.PRP nº.150/2007 – solicitando a 11 

indicação de docente para preenchimento da suplência na CCP – Comissão Central de 12 

Pesquisa. Indicações dos Departamentos: Profª.Drª. Ernesta Zamboni – DELART, 13 

Profª.Drª. Márcia de Paula Leite – DECISE e Profª. Drª. Maria José Pereira M. de Almeida 14 

– DEPRAC. De início, o Professor Jorge Megid lembrou que o representante titular da 15 

FE é o Prof. Dr. José Claudinei Lombardi e, a seguir, após uma breve discussão, houve 16 

consenso em indicar a Professora Maria José P. M. de Almeida como suplente, tendo em 17 

vista ser a mais antiga no quadro docente da FE e também o fato de ser professora titular, 18 

o que atende uma recomendação da CCP. A Professora Roberta Azzi aproveitou a 19 

oportunidade para reiterar sua solicitação quanto a presença, nessa Congregação, do 20 

representante da FE junto ao Conselho de Orientação do FAEPEX para esclarecimentos 21 

com relação ao assunto. O Professor Jorge Megid informou, então, que a Direção fará 22 

esforços para trazer periódicamente os representantes da FE nos diversos órgãos 23 

externos para prestarem as informações necessárias. Os itens C.9, C.10, C.11 e C.13 24 

foram destacados pela Professora Aparecida Neri de Souza e serão apreciados em 25 

conjunto, tendo em vista tratar-se do mesmo tema. C.9) Proposta de reoferecimento de 26 

Curso de Extensão – EDU-0015 – PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática 27 

Pedagógica para a Educação Infantil, às quartas-feiras, das 19:00 às 22:45 horas. 28 

Parecer favorável da CEFE/FE. C.10) Proposta de reoferecimento de Curso de Extensão 29 

– EDU-0015 – PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica para a 30 

Educação Infantil, aos sábados, das 08:00 às 13:00 horas. Parecer favorável da 31 

CEFE/FE. C.11) Proposta de reoferecimento de Curso de Extensão – EDU-0016 – 32 

PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica para o Ensino Fundamental. 33 

Parecer favorável da CEFE/FE. C.13) Proposta de reoferecimento de Curso de Extensão 34 

– EU-0044 – PROEPRE – Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica para a Educação 35 

Infantil I. Parecer favorável da CEFE/FE. A Professora Aparecida Neri de Souza 36 

questionou se os reoferecimentos em questão atendem à regulamentação vigente pois, 37 

em sua opinião, é assustador o número excessivo de cursos de extensão oferecidos pelo 38 

LPG. Disse ainda ser necessário cuidado na aprovação destes cursos, sem se ter 39 

conhecimento sobre a qualidade dos mesmos. O Professor Jorge Megid verificou, 40 

então, as planilhas dos cursos em questão e notou algumas irregularidades. Sendo assim, 41 

sugeriu que os itens fossem retirados de pauta e voltem à Coordenação de Extensão, 42 

para adequação às normas. A Professora Roberta Azzi recomendou que os cursos de 43 

extensão sejam devidamente analisados com relação às normas vigentes para que a 44 

qualidade dos cursos não seja colocados em dúvida. O Professor Jorge Megid salientou 45 

que acompanha os Cursos do PROEPRE há vários anos e que, pelas informações que 46 

chegam à Direção/FE, os cursos têm qualidade e a relevância. O Professor Sérgio Leite 47 

informou que a política aprovada pela Congregação/FE não impede o oferecimento de 48 

cursos pagos e é isto que sempre incomoda e torna as discussões bastante polêmicas. 49 

Salientou ainda que tem havido um esforço bastante grande da Professora Orly Z.M. de 50 

Assis para se adequar às normas aprovadas pela Congregação/FE, mas a demanda dos 51 
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cursos sempre é muito grande. O Professor Antonio Carlos R. de Amorim disse não 1 

conseguir ver esforços por parte da Professora Orly Z.M. de Assis e que a FE já chegou 2 

nos limites suportáveis. Sugeriu, então, uma análise mais objetiva e criteriosa para o 3 

oferecimento dos Cursos PROEPRE, pois as normas foram aprovadas e devem ser 4 

seguidas por todos. A Professora Roberta Azzi solicitou, na condição de Chefe do 5 

DEPE, mais objetividade nas discussões pois, até agora, não existe nada de concreto. 6 

Informou que nas reuniões do Departamento tem se tentado avançar com relação a 7 

questão e que tal fato também precisa acontecer nesta Congregação. O Professor Jorge 8 

Megid lembrou que, apesar da CEFE ter autonomia para rediscutir a política de extensão, 9 

essa política foi aprovada no início deste ano pela Congregação, após uma ampla 10 

discussão na FE, com reuniões gerais, reuniões da Comissão de Extensão e análise dos 11 

Departamentos. A política foi aprovada por unanimidade na Congregação, mas sempre 12 

que aparece a proposta de um curso pago pelo aluno a polêmica retorna. Reiterou que a 13 

política de extensão da FE preferencialmente recomenda cursos não pagos pelo alunos e 14 

financiados, se for o caso, pelos sistemas públicos, mas não impede e existência de 15 

cursos pagos pelos alunos, desde que 50% da carga didática do curso seja dado por 16 

docentes da FE e que docentes em RDIDP não ultrapassem 60 h. semestrais ou 120 h. 17 

anuais. Disse que compete a CEFE analisar se esses critérios estão sendo atendidos; ao 18 

receber os pareceres favoráveis da CEFE entendeu que os cursos cumpriam esses 19 

requisitos. Todavia, conferindo brevemente os formulários da EXTECAMP percebe alguns 20 

problemas, que só podem ser reavaliados pela CEFE. Disse ainda que se sente 21 

incomodado com o tempo que se perde discutindo normas já aprovadas sempre que o 22 

assunto é retomado. Salientou também que a Congregação pode solicitar, à CEFE/FE, 23 

uma revisão completa da política de extensão. O Professor Sérgio Leite disse que a 24 

maior dificuldade enfrentada pela CEFE/FE é o conflito entre as normas aprovadas pela 25 

Congregação/FE e a política existente na Universidade e que, diante de tais normas, a FE 26 

não tem como negar os cursos ministrados pelo PROEPRE. Não havendo mais 27 

conselheiros inscritos o Professor Jorge Megid colocou em votação a retirada de pauta 28 

dos itens C.9, C.10, C.11 e C.13, a qual foi aprovada por unanimidade. Os referido itens, 29 

após analisados pela CEFE, voltarão à pauta da reunião de dezembro. C.16) Análise da 30 

proposta CEPE/FE de Reorganização do Espaço Físico – salas de docentes e de grupos 31 

de pesquisa. Manifestação dos Departamentos. Inicialmente, o Professor Jorge Megid 32 

solicitou a distribuição da proposta da CEPE/FE que, por um lapso, não foi anexada à 33 

pauta. A seguir, prestou alguns esclarecimentos com relação às manifestações dos 34 

Departamentos. Os Professores Silvio Gamboa e Ana Lúcia G. Pinto parabenizaram a 35 

Comissão pela realização dos trabalhos, bem como pela condução de todo o processo. A 36 

Professora Débora Mazza salientou que o processo foi muito bem conduzido pela 37 

Comissão e Direção/FE e que aprendeu muito ao participar das reuniões abertas da 38 

CEPE/FE. O Professor Pedro Ganzeli pediu desculpas pela falta do ofício do DEPASE, 39 

mas informou que o Departamento também aprovou o documento da CEPE/FE. O 40 

Professor Antonio Carlos R. de Amorim destacou o ofício do DELART que, tendo em 41 

vista as discussões em curso sobre o projeto de estágios dos diferentes cursos de 42 

graduação da FE, sugere destinar as salas LL02 e LL03 para desenvolvimento das 43 

atividades de estágio, de acordo com as novas propostas que vêm sendo discutidas. A 44 

Professora Maria Márcia Sigrist também parabenizou a Comissão que, dentro das 45 

condições atuais, fez um trabalho importante e difícil. Disse ainda perceber a importância 46 

de uma discussão sobre o plano de expansão de espaço físico para a FE num futuro 47 

próximo. O Professor Jorge Megid prestou algumas informações sobre os trabalhos da 48 

Comissão criada pela Congregação para cuidar dos estudos sobre o Centro de Formação 49 

da FE, que envolveria um grande auditório e um prédio com salas multiuso, estas 50 

pensadas pela Comissão para abrigar as atividades de estágio, além de outras finalidades 51 
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Disse que a utilização das salas LL01, LL02, LL03 e LL08 são de responsabilidade das 1 

Coordenações de Graduação e a demanda apresentada pelo DELART deve 2 

primeiramente ser apresentada lá. Informou que a CEPE/FE consultou as Coordenações 3 

para saber se haveria algum prejuízo para alocação de disciplinas caso a LL03 fosse 4 

suprimida, sendo informado que não. Por fim propôs votar o assunto em duas etapas, 5 

primeiramente o texto completo proposto pela CEPE/FE, exceto o item 5, que envolve a 6 

supressão da sala LL03. Se aprovada a proposta da CEPE/FE, seria votado em seguida o 7 

item 5. Submeteu, então, a proposta da CEPE/FE em votação, exceto o item 5, com 8 

pequenas alterações sugeridas pelos Departamentos e conselheiros, o que foi aprovado 9 

com 16 votos favoráveis e 02 votos contrários. Em seguida, submeteu a aprovação o item 10 

5 da proposta da CEPE/FE, o qual foi aprovada com 13 votos a favor, 04 votos contra e 11 

01 abstenção. O texto completo aprovado encontra-se anexo a esta ata. C.17) 12 

Manifestação da Congregação/FE sobre a decisão do Reitor da não aplicação de 13 

penalidade tendo em vista a ocupação da DAC entre os dias 19 e 28 de junho de 2007. O 14 

Professor Pedro Ganzeli sugeriu pensar numa nova manifestação da Congregação/FE, 15 

agora, especificamente ao Professor José Tadeu Jorge, Reitor da Universidade, 16 

parabenizando-o pela não aplicação de penalidade aos discente envolvidos quando da 17 

ocupação da DAC entre os dias 19 e 28/06/2007, não acatando assim a sugestão da 18 

Comissão de Processo Sumário. A Professora Maria Carolina B. Galzerani aproveitou a 19 

oportunidade para destacar a participação do Professor Jorge Megid, bem como desta 20 

Congregação/FE, neste momento importante e histórico, que acabou tendo um resultado 21 

feliz. O Professor Jorge Megid disse que o mérito não é só seu, pois contou com a ajuda 22 

de muitos professores e alunos e, aproveitou para fazer um breve relato de todo o 23 

processo, bem como sobre a reunião do CONSU de ontem, onde o Senhor Reitor 24 

assumiu a decisão da não punição. Colocada a sugestão do Professor Pedro Ganzeli em 25 

votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. A manifestação será elaborada pelos 26 

Professores Jorge Megid, Pedro Ganzeli e Maria Carolina B. Galzerani. C.18) 27 

Constituição pela Congregação/FE de Comissão de mobilização para os debates sobre os 28 

processos sucessórios para o 1º. semestre/2008. A Professora Maria Carolina B. 29 

Galzerani informou que a iniciativa partiu dos membros da bancada docente e que a 30 

proposta constitui na realização de debates institucionais com a participação dos 03 31 

segmentos da FE. Após uma breve discussão acerca da proposta, a mesma foi aprovada 32 

por unanimidade. A Comissão ficou assim constituída: Professoras Aparecida Neri de 33 

Souza e Márcia Maria Strazzacappa Hernandez, pelos funcionários Antonio Carlos de 34 

Oliveira e Raquel Pigatto Vale Menezes e pelos estudantes Lalo Watanabe Minto e 35 

Caroline Maria Florido. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei 36 

a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores membros. Campinas, 37 

28 de novembro de 2007. 38 


