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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos trinta e um dias do mês de 2 

outubro 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 II, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Aparecida Neri de Souza, César 6 

Apparecido Nunes, Débora Mazza, James Patrick Maher, Jorge Megid Neto, Liliana 7 

Rolfsen Petrilli Segnini, Mara Regina Lemes de Sordi, Márcia Cristina C. dos Santos 8 

Márcia Maria Strazzacappa Hernandez, Maria Carolina Bovério Galzerani, Maria Inês 9 

Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Maria Márcia Sigrist Malavasi, Pedro Ganzeli, Regina 10 

Maria de Souza, Roberta Gurgel Azzi, Sérgio Antonio da Silva Leite, Silvio Donizette de 11 

Oliveira Gallo e Yoko Toma Celestino. Ausência justificada: Raquel Pigatto Vale Menezes. 12 

De início, o Professor Jorge Megid deu as boas vindas aos Professores Liliana Segnini, 13 

Aparecida Neri, Antonio Carlos e Mara Sordi e aos funcionários Antonio Carlos e Yoko 14 

Celestino e desejou um ótimo trabalho nos próximos dois anos e que a participação de 15 

todos seja uma oportunidade muito rica não somente para a FE mas também para cada 16 

um dos novos membros. A seguir, submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Décima 17 

Sexta Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 04 abstenções e com a seguinte 18 

correção feita pela Professora Débora Mazza: página 04, linhas 35 a 37, o parágrafo ficou 19 

assim redigido: “ A Professora Débora Mazza sugeriu que a natureza e o conteúdo do 20 

manifesto sejam propositivos defendendo a autonomia da gestão acadêmica, a ampliação 21 

dos espaços participativos e a qualidade das atividades universitárias. A crítica às 22 

iniciativas que propõem punições ao movimento de greve deve vir no contento de um 23 

manifesto que defenda a universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade e 24 

autônoma”. EXPEDIENTE: a) O Professor Pedro Ganzeli solicitou a inclusão no item 25 

“Para Ciência” do OF.DEPASE/FE nº.80/2007, a qual foi aprovada por unanimidade como 26 

item A.4. b) O Professor Silvio Gallo informou que na última avaliação trienal da 27 

CAPES, cujo resultado foi divulgado no último dia 10/10, o programa da pós-graduação 28 

da FE manteve a nota 5, com o seguinte parecer conclusivo: “Trata-se de programa 29 

plenamente consolidado que obteve o conceito muito bom nos quesitos Proposta de 30 

Programa, Corpo Docente, Corpo Discente, Teses e Dissertações e Inserção Social. É o 31 

maior programa na área de educação no país, produzindo mais do que 100 dissertações 32 

e teses por ano, com impacto acadêmico-científico bastante significativo. Tais conjunto de 33 

fatores justifica sua avaliação com o Conceito 5”. Aproveitou ainda para informar que a 34 

CPG/FE está preparando uma reunião no dia 21/11, às 09 horas, para apresentação do 35 

quadro de avaliação no triênio e pensar possibilidades de avanços para o próximo triênio, 36 

que já está em curso. A Professora Regina de Souza aproveitou também para lembrar 37 

que em janeiro/07 foi elaborado pela CPG e Direção/FE um documento informando os 38 

principais problemas com relação à migração dos dados para o Datacapes e solicitou que 39 

as Secretárias de Departamento sigam as instruções contidas no texto para que as 40 

informações fiquem padronizadas. c) A Professora Márcia Malavasi informou: 1- que o 41 

Curso de Pedagogia foi estrelado na avaliação de cursos superiores do Guia do 42 

Estudante 2007 e, portanto, constará da publicação “GE Melhores Universidades/2007”. 43 

Salientou ainda que ao participarem da cerimônia de outorga dos prêmios, no Teatro 44 

Abril, no dia 23/10, tanto ela como a Professora Regina de Souza perceberam a qualidade 45 

de todas as Universidades contempladas com o prêmio; 2- que o trabalho “Brincadeiras e 46 

televisão: um estudo sobre a mídia na infância”, apresentado pela aluna do Curso de 47 

Pedagogia, Letícia de Almeida Morelato, orientada pela Professora Maria Evelyna P. do 48 

Nascimento, recebeu o prêmio de melhor tema livre no XV Congresso Interno de Iniciação 49 

Científica da Unicamp; 3- que a Comissão de Estágio constituída pela Congregação/FE, 50 

no início do ano, já elaborou um primeiro documento sobre “Política de estágio para a FE” 51 
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e também está fazendo um levantamento das escolas interessadas em convênios de 1 

estágio, bem como para saber qual o perfil esperado dos estagiários do Curso de 2 

Pedagogia. Disse ainda que um segundo documento está sendo elaborado, o qual será 3 

discutido nas instâncias internas e também divulgado na rede docente, e que sugestões 4 

serão bem vindas. O Professor Sérgio Leite, membro da Comissão de Estágio, salientou 5 

a importância da referida Comissão que trabalhará articulada com os Cursos de 6 

Pedagogia e Licenciaturas. d) O Professor Jorge Megid:  1- informou que no dia 17/10 7 

na Sala de Videoconferência/FE houve o lançamento do primeiro número da Revista 8 

Políticas Educativas – POLED, ligada ao NEPI/AUGM; 2- informou que, na última 9 

avaliação Qualis, a Revista Eletrônica Educação Temática Digital – ETD passou da nota 10 

C para A Nacional, a Revista Proposições foi classificada como revista nível A – 11 

Internacional, a Revista Zetetikè passou para A – Nacional e a revista eletrônica do 12 

HISTEDBR também para A – Nacional. Aproveitou para agradecer e parabenizar, em 13 

nome de toda FE, os Editores e as Comissões das respectivas Revistas pelos trabalhos 14 

realizados e relevância alcançada; 3- cumprimentou e agradeceu o Professor Silvio Gallo 15 

e toda a equipe da Coordenação de Pós-Graduação/FE pela manutenção da nota 5 junto 16 

à CAPES. Disse que houve um aumento suficiente nos dados coletados e na produção 17 

geral do programa para que a FE se mantivesse com a nota 5 e que se deve manter um 18 

esforço continuado para a melhoria deste resultado. Aproveitou também para reforçar o 19 

convite feito pelo Professor Silvio Gallo para que todos participem da reunião no dia 20 

21/11, às 09 horas, quando será apresentado o quadro de avaliação do triênio e se 21 

pensar em novas possibilidades de avanços para o próximo triênio; 4- lembrou a 22 

realização do I Seminário de Teses e Dissertações Defendidas e IV Seminário dos 23 

Grupos de Pesquisa da FE que acontecerá no período de 07 a 09/11/2007, sob a 24 

coordenação da APG/FE, da Coordenação de Pós-graduação e da Direção da FE; 5- 25 

convidou a todos para participarem da “Festa de Confraternização da FE”, no dia 26 

13/12/2007, na Chácara Santa Margarida, em Paulínia. Solicitou ainda aos professores 27 

que não agendem defesas, qualificações ou eventos neste dia para que todos possam 28 

participar do evento, lembrando que este ano será numa 5ª feira devido às datas 29 

disponíveis de local; 6- informou que a Professora Roberta Azzi foi eleita Presidente da 30 

ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e desejou sucesso em sua gestão. 31 

INCLUSÕES EM PAUTA PARA DELIBERAÇÃO: - Recomposição das Comissões da 32 

Congregação/FE e; - Posição da FE sobre Cerimônias de Formaturas Não Oficiais. As 33 

inclusões foram aceitas por unanimidade e serão apreciadas como itens C.13 e C.14, 34 

respectivamente. II) ORDEM DO DIA. A) Para Ciência: A.1) Manifesto da 35 

Congregação/FE em relação às punições referentes à ocupação da DAC. O referido 36 

documento encontra-se anexado ao original desta ata. A.2) OF.DEFHE/FE nº.63/07 – 37 

registrando um voto de louvor ao funcionário Ubirajara Alencar Rodrigues pelo excelente 38 

trabalho de articulação entre Departamentos, Professores e demais órgãos quanto à 39 

permanente atualização do acervo da Biblioteca/FE. A Professora Ana Lúcia G. Pinto 40 

endossou a manifestação do DEFHE e disse ter achado bastante importante a posição do 41 

Departamento ao fazer esse voto de louvor, já que esta não foi a primeira vez que são 42 

feitos elogios ao funcionário. A.3) Prestação de Contas do Orçamento/FE – período de 43 

janeiro a setembro/2007. O Professor Jorge Megid prestou esclarecimentos à 44 

Professora Aparecida Neri de Souza com relação aos recursos destinados às atividades 45 

de Pós-Graduação, bem como ao item mobiliário, e ao Professor Pedro Ganzelli a 46 

respeito do empréstimo de recursos feito ao CEDES. Também comentou sobre a 47 

execução do orçamento anual, solicitando aos departamentos que discutam no mês de 48 

novembro necessidades para a proposta orçamentária do próximo ano, que será 49 

apresentada em sua versão preliminar na reunião de dezembro da Congregação. 50 

INCLUSÃO EM PAUTA: A.4) OF.DEPASE/FE nº. 60/2007 – informando que o Prof. Dr. 51 
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Charles Richard Lindaker foi contemplado com o Título Honorífico de “Doutor Honoris 1 

Causa” do Consejo Iberoamericano en Honor a La Calidad Educativa, pela sua excelência 2 

profissional e pelo seu trabalho de qualidade na Educação, recebido em setembro/2007, 3 

na cidade do Panamá. B) Para Homologação: B.1) OF.s/nº. de 23/10/2007/Revista 4 

Proposições - indicação do nome da Profª. Drª. Ana Maria Fonseca de Almeida, tendo em 5 

vista o preenchimento da vaga deixada pela Profª. Drª. Elizabeth Nogueira Gomes da 6 

Silva Mercuri. Aprovado por unanimidade. O Professor Jorge Megid cumprimentou a 7 

Professora Ana Maria salientando o seu mérito acadêmico e competência para o cargo. 8 

C) Para Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em 9 

votação foram aprovados por unanimidade: C.1) Proposta de calendário para eleição da 10 

Coordenação dos Cursos de Graduação – Pedagogia: - inscrição de candidatos: 01 a 11 

14/11/2007; - votação: 21 e 22/11/2007; - apuração: 23/11/2007; - homologação do 12 

resultado pela Congregação: 28/11/2007. C.2) Proposta de calendário para eleição de 13 

Representantes Docentes (suplente de MS-3 e 2 suplentes complementares da bancada 14 

geral docente); Servidores Técnico-Administrativos Discentes (4 titulares complementares 15 

e suplentes) por 01 ano, junto à Congregação/FE: - inscrição de candidatos: 01 a 16 

14/11/2007; - votação: 26 e 27/11/2007; - apuração: 27/11/2007 – período noturno; - 17 

homologação do resultado pela Congregação: 28/11/2007. C.3) Concurso para 18 

preenchimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em RTP, na Área de Pesquisa em 19 

Ciências Sociais Aplicadas à Educação, na Disciplina EP-144 – Metodologia da Pesquisa 20 

em Ciências da Educação – DECISE. Candidatos inscritos: Prof. Dr. Armando Araújo 21 

Silvestre, Profª. Drª. Débora Mazza, Prof. Dr. Ramofly Bicalho dos Santos, Profª. Drª. 22 

Renata Sieiro Fernandes, Prof. Dr. Marcos Augusto de Castro Peres, Profª. Drª. Rosa 23 

Maria Viana, Profª. Drª. Maria Alice de Paula Santos. Parecer favorável do Departamento 24 

às inscrições. C.4) Concurso para preenchimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em 25 

RTP, na Área de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas à Educação, na Disciplina EP-26 

144 – Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação – DECISE. Comissão 27 

Julgadora: Titulares: Profª. Drª. Liliana Rolfsen Petrilli Segnini – FE/UNICAMP, Prof. Dr. 28 

Salvador Antonio Mireles Sandoval – FE/UNICAMP, Profª. DRª. Eloisa de Mattos Hofling – 29 

FE/UNICAMP, Profª. Drª. Bernardete Angelina Gatti – FGV/SP, Prof. Dr. Romualdo Dias – 30 

UNESP/Rio Claro; Suplentes: Prof. Dr. James Patrich Maher, Profª. Drª. Laurizete 31 

Ferragut Passos – PUC/SP. C.5) Relatórios de Atividades – Pareceres dos 32 

Departamentos e Coordenações: Profª. Drª. Selma de Cássia Martinelli – DEPE, Prof. Dr. 33 

Dario Fiorentini – DEPRAC. C.6) Relatório de Semestre Sabático da Profª. Drª. Áurea 34 

Maria Guimarães referente ao período de 01/02  a 31/07/2007. Parecer favorável do 35 

DEPRAC. C.8) Proposta de Curso de Especialização em Novas Competências em 36 

Ambientes Mediatizados pela Linguagem Digital Interativa Aplicada na Educação. Projeto 37 

de Pesquisa e Cooperação Internacional entre a UNICAMP e a Universidade Nacional  de 38 

Educación a Distancia – UNED (Madrid/Espanha). Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Ferreira 39 

do Amaral. Parecer favorável do DECISE e da CPG/FE. C.9) Proc.nº.19-P12418/06 – 40 

Termo de Reti Rati e Termo de Aditamento nº.01-014/2006-DCC, referente ao Contrato de 41 

Prestação de Serviços (código 3485) entre o LaPPlane/FE e a Prefeitura Municipal de 42 

Guarulhos com interveniência da FUNCAMP. Parecer favorável da CEFE/FE. C.10) 43 

Relatório de Prestação de Contas do Convênio 927.19 – 44 

FUNCAMP/Cursos/EXTECAMP/FE, relativo à movimentação de Cursos de Extensão da 45 

FE. Parecer da CEFE/FE. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: C.7) 46 

Solicitação de integração como Professor Colaborador – DEPE: Profª.Drª. Márcia Regina 47 

Ferreira de Brito Cruz. Parecer favorável do DEPE. O Professor Jorge Megid esclareceu 48 

que, no projeto apresentado pela Professora Márcia Brito, está sinalizada a continuidade 49 

do seu trabalho junto ao PSIEM, inclusive com a eventual abertura de vagas novas para a 50 

pós-graduação vinculadas ao grupo de pesquisa. Todavia, lembrou que a Congregação 51 
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alterou o capítulo do Regimento/FE que trata dos grupos de pesquisa, em especial no que 1 

se refere aos grupos que contam com somente um docente do quadro em efetivo 2 

exercício. Nesses casos, os grupos existentes são considerados em “situação especial”, 3 

sendo mantidos após a aposentadoria do docente até a defesa do último orientando de 4 

mestrado ou doutorado desse docente, quando então o grupo será extinto. Esclareceu 5 

ainda que esta condição independe da formalização ou não do vínculo do docente como 6 

professor-colaborador. Nessas condições, informou que o aceite da referida solicitação 7 

não impedirá a Professora Márcia Brito de abrir vagas na seleção de Pós-Graduação, só 8 

que vinculadas a outro Grupo de Pesquisa ou como Pesquisadora Independente. Após 9 

alguns esclarecimentos, decidiu-se que casos anteriores serão revistos, verificando-se o 10 

cumprimento dessa decisão relativa aos grupos de pesquisa que contam com somente 11 

um docente da FE e este já esteja aposentado. A solicitação da profa. Márcia Brito foi 12 

aprovada por unanimidade, ressalvando-se que a eventual abertura de vagas na pós-13 

graduação deve ser vinculada a outro grupo de pesquisa que não o PSIEM, ou então na 14 

condição de pesquisadora independente. C.11) OF.s/nº. 18/10/2007/Revista Zetetiké – 15 

solicitando a oficialização da Revista junto à Faculdade de Educação. O Professor Jorge 16 

Megid prestou alguns esclarecimentos acerca do trabalho atual da Revista e a 17 

Professora Anna Regina sobre a qualidade e o ritmo de trabalho junto à mesma. A 18 

Professora Aparecida Neri de Souza disse que a oficialização, bem como a destinação 19 

de recursos à Revista Zetetiké é extremamente importante não só pela sua qualidade, 20 

mas também por tratar-se de uma Revista consolidada. A referida solicitação foi aprovada 21 

por unanimidade, devendo oportunamente ser encaminhado à Congregação o Regimento 22 

da revista para deliberação. C.12) Indicação de Comissão para elaboração do Projeto 23 

Pedagógico do Programa Especial de Formação em Pedagogia para Professores e 24 

Monitoras em Exercício na Educação Infantil da Rede Pública Municipal da Região 25 

Metropolitana de Campinas e Adjacências. De início, o Professor Jorge Megid prestou 26 

informações a respeito da tramitação do processo e de seu seguimento, caso seja 27 

aprovado nessa sessão. O Professor Antonio Carlos R. de Amorim demonstrou 28 

preocupação com o excesso de trabalho de todos os docentes e também com relação à 29 

repetição da demanda que, de início, era para ser um programa experimental. Em sua 30 

opinião, o projeto deve ser elaborado com muito cuidado para que não haja perdas para a 31 

FE. A Professora Liliana Segnini disse também se preocupar com o excesso de 32 

trabalho dos docentes e com a existência de dois currículos do curso de Pedagogia. Disse 33 

também perceber certa tensão nos Departamentos, pois está havendo uma ampliação de 34 

cursos de extensão. Acha que o projeto solicitado deve ser pensado com muita cautela, 35 

porque o primeiro curso nestes moldes está terminando e uma outra graduação já está 36 

surgindo, sem uma análise mais ampla. A Professora Maria Márcia Malavasi disse que 37 

apesar de concordar com as falas anteriores, outras demandas aparecerão e a FE tem 38 

uma função social muito importante com a sociedade e, por isso, não pode deixar de 39 

atendê-las. Acha que os ajustes devem ser feitos com relação ao projeto anterior e que a 40 

comissão a ser indicada deve trabalhar com responsabilidade e cautela. Afirmou mais 41 

uma vez que a FE não pode deixar de atender tal demanda. O Professor Sérgio Leite 42 

informou que a extensão é um caminho inevitável e que, em sua opinião, bastante 43 

interessante pois a vocação da FE é também com a rede pública. A questão, agora, seria 44 

pensar em uma política a ser seguida pela FE, pois a Região Metropolitana de Campinas 45 

está acumulando demandas porque percebeu que são ações que estão dando certo. 46 

Acha ainda que os cursos de extensão não devem ser vistos como algo a mais e, sim, 47 

como atividade normal de cada docente. Finalizou, dizendo concordar que o novo projeto 48 

deve ser pensado com calma e cuidado. A Professora Roberta Azzi disse entender e 49 

concordar com as colocações feitas pelos senhores conselheiros e com o compromisso 50 

da FE com a sociedade, mas uma discussão ampla e não isolada deve acontecer no 51 
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âmbito da Unidade, pois as demandas continuarão a surgir. Disse ainda que apesar de 1 

estranhar que a Congregação já tenha que indicar uma comissão hoje até concorda, mas 2 

desde que as discussões continuem no âmbito da Unidade. A Professora Aparecida 3 

Neri de Souza sugeriu a retirada do assunto de pauta; após disse perceber a 4 

necessidade da realização de um debate aberto e amplo, bem como a discussão do 5 

assunto junto aos Departamentos. A Professora Débora Mazza disse que o mérito do 6 

projeto é inquestionável e que a demanda vem crescendo a cada dia e, por isso, a 7 

formatação de uma nova proposta deve ser discutida amplamente, inclusive com a 8 

solicitação de contratação de novos docentes. Lembrou que no Programa PEFOPEX 9 

houve contratação de docentes e aumento de trabalho sem que os docentes recebessem 10 

qualquer gratificação, ao contrário da formatação do PROESF que não teve aumento de 11 

docentes, e os que trabalharam no programa acabaram recebendo. Disse também haver 12 

a necessidade de uma discussão sobre como incorporar estas novas tarefas ao trabalho 13 

docente. A Professora Anna Regina Lanner acha necessário ocorrer discussões amplas 14 

na FE, inclusive com o envolvimento dos pesquisadores das áreas envolvidas. Disse 15 

ainda se preocupar com a solicitação de mais essa demanda que, conforme salientou o 16 

Professor Antonio Carlos, inicialmente era apenas experimental. A Professora Maria 17 

Carolina disse que o mérito do projeto é inegável, mas que a idéia precisa ser 18 

amadurecida, pois entre o PEFOPEX e o PROESF ocorreram várias diferenças. O 19 

Professor Sérgio Leite sugeriu indicar a comissão solicitada para que a mesma produza 20 

um documento a ser apreciado nos Departamentos e que tal comissão continue 21 

alimentando as discussões. A Professora Maria Márcia Malavasi disse concordar com o 22 

Professor Sérgio Leite, pois entende que o caminho seria começar com uma proposta 23 

simples a ser submetida aos Departamentos. O Professor Pedro Ganzeli disse que, 24 

apesar de achar interessante e importante o atendimento da solicitação, particularmente 25 

não vê nenhuma possibilidade de atendimento, tendo em vista o acúmulo de atividades 26 

dos docentes do DEPASE. A Professora Maria Inês Petrucci lembrou dos estudos feitos 27 

pela CEPE/FE com relação à carga didática e recomendou, tendo em vista as discussões 28 

aqui ocorridas, cautela e calma quando da votação desse item. O Professor Antonio 29 

Carlos R. de Amorim disse que antes do assunto ter vindo para a Congregação deveria 30 

ter sido discutido nas Comissões e, por isso, sugeriu retirar o assunto de pauta para uma 31 

reunião ampla a ser convocada pelas Coordenações de Pedagogia e de Extensão e a 32 

Direção/FE. O Professor César Nunes disse concordar com o Professor Antonio Carlos 33 

e lembrou que 2008 será um ano de eleições e possíveis mudanças poderão ocorrer. 34 

Gostaria, então, de discutir o assunto com mais tempo para uma melhor adequação 35 

acadêmica junto ao DEFHE, principalmente porque o Departamento tem uma visão 36 

diferente da sua própria. Tendo em vista as discussões e o avançar da hora, o Professor 37 

Jorge Megid sugeriu a não aprovação da Comissão e o estabelecimento de uma 38 

discussão ampla para a definição de uma Política de Formação em Programas Especiais 39 

de Pós-Graduação e Graduação na FE e critérios de inserção da Faculdade nestes 40 

Programas, propondo que isto ocorra até o final do mês de março/2008. A proposta foi 41 

aprovada por unanimidade. C.13) Recomposição das Comissões da Congregação/FE. As 42 

Comissões ficaram assim constituídas: Comissão de Legislação e Normas: Profª. Drª. 43 

Márcia Maria Strazzacappa Hernandez, Profª. Drª. Maria Carolina Bovério Galzerani e a 44 

funcionária Yoko Toma Celestino; Comissão de Orçamento: Profª. Drª. Aparecida Neri de 45 

Souza, Profª. Drª. Mara Regina Lemes de Sordi e a funcionária Raquel Pigatto Vale 46 

Menezes; Comissão de Ensino e Pesquisa: Prof. Dr. Jorge Megid Neto, Prof. Dr. Silvio 47 

Donizetti de Oliveira Gallo, Profª. Drª Angela Fátima Soligo, Profª. Drª. Maria Inês de 48 

Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Prof. Dr. Sérgio Antonio da Silva Leite, Prof. Dr. César 49 

Nunes, Profª. Drª. Débora Mazza, Prof. Dr. Pedro Ganzeli, Prof. Dr. Antonio Carlos 50 

Rodrigues de Amorim e o funcionário Antonio Carlos de Oliveira. C.14)  Posição da FE 51 
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sobre cerimônias de formaturas não oficiais. De início, o Professor Jorge Megid 1 

informou que a Coordenação de Pedagogia/FE tomou conhecimento da realização de 2 

uma cerimônia simbólica de formatura do Curso de Pedagogia, no dia 01/12/07, que está 3 

sendo organizada por uma empresa particular em conjunto com a Comissão de 4 

Formatura. Esclareceu que nessa data inclusive não há oficialmente nenhuma aluna/o 5 

formado, pois sequer forem entregues as notas deste semestre. Informou ainda que as 6 

alunas responsáveis pela coordenação do evento e a empresa foram chamadas para uma 7 

reunião com a Coordenação de Pedagogia e a Direção/FE onde foram alertadas que tal 8 

cerimônia não é reconhecida pela FE, e não pode ocorrer com formato semelhante ao de 9 

uma formatura. A seguir, a Professora Maria Márcia Malavasi esclareceu como 10 

percebeu o problema e como aconteceu a reunião com as alunas e a empresa. Disse 11 

ainda que hoje à tarde acontecerá uma nova reunião e que uma proposta alternativa 12 

deverá ser apresentada pela empresa. A Professora Ana Lúcia G. Pinto disse que 13 

apesar de entender o problema preocupa-se com a frustração das alunas, pois existe um 14 

significado e uma ansiedade muito grande com relação à formatura. A Professora 15 

Débora Mazza disse que três recomendações devem ficar muito claras na reunião de 16 

hoje à tarde para que não aconteçam na cerimônia não oficial: 1- protocolo semelhante ao 17 

de cerimônia de formatura, 2- a entrega de diplomas mesmo que simbólicos e, 3- as falas 18 

não oficiais em nome da instituição. Após uma discussão acerca do assunto, decidiu-se, 19 

por unanimidade, que a Direção/FE não autorizará a realização de cerimônias de 20 

formatura não oficiais e, caso as mesmas ocorram, os responsáveis ficarão sujeitos às 21 

sanções cabíveis. Nada mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a 22 

presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores membros. Campinas, 30 23 

de outubro de 2007.     24 


