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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e nove dias do mês de 3 

agosto de dois mil e sete, reuniu-se na sala do bloco D, 1º. andar, a Congregação da 4 

Faculdade de Educação, com a presença dos seguintes membros: Ana Lúcia Goulart de 5 

Faria, Ana Lúcia Guedes Pinto, Ana Maria Fonseca de Almeida, Anna Regina Lanner de 6 

Moura, Angela Fátima Soligo, Antonio Miguel, César Apparecido Nunes, Débora Mazza, 7 

Jorge Megid Neto, Luciane Aparecida Grandin, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, 8 

Maria Alice Cherubin,  Pedro da Cunha Pinto Neto, Pedro Ganzeli, Raquel Pigatto Vale 9 

Menezes, Regina Maria de Souza, Roberta Gurgel Azzi, Sérgio Antonio da Silva Leite, 10 

Silvio Donizette de Oliveira Gallo e Susana Doro Rizzato. Ausências justificadas: Antonio 11 

Carlos Rodrigues de Amorim e Maria Carolina Bovério Galzerani. De início, o Professor 12 

Jorge Megid deu as boas vindas à Professora Ana Maria Fonseca de Almeida que 13 

assumiu a chefia do DELART desde o dia 01/08/2007 e desejou-lhe sucesso em sua 14 

gestão. A seguir, submeteu à apreciação a Ata da ducentésima Quarta Reunião Ordinária, 15 

a qual foi aprovada com 03 abstenções e com as seguintes ressalvas: página 03, linha 46: 16 

trocar os termos “dura” por “tensa” e “emocionante” por “educativa” ; página 04, linha 13: 17 

trocar o termo “enxuta” por “concisa”. EXPEDIENTE: a) A Professora Angela Soligo 18 

informou que: 1- tendo em vista a greve no mês de junho, a DAC havia inicialmente 19 

concordado com o prazo de 06/08 para o envio das notas mas, a Coordenação foi 20 

surpreendida com a cobrança, não somente pela DAC mas também por parte dos alunos, 21 

para que as mesmas fossem inseridas até o dia 30/08. Sendo assim, pediu desculpas aos 22 

senhores docentes pela cobrança das notas antes do prazo acordado e salientou que a 23 

Coordenação não rompeu com o acordo feito, mas não tiveram outra alternativa, já que 24 

conforme orientação da Congregação, os alunos não poderiam ser prejudicados; 2- no 25 

próximo semestre o currículo novo da pedagogia estará em período de adaptação 26 

juntamente com o antigo e, por isso, algumas disciplinas terão uma oferta maior e 27 

deverão ser contempladas; 3- após o termino de sua gestão junto a Coordenação de 28 

Pedagogia entrará em licença-prêmio, a qual deverá terminar em dezembro/2007. b) A 29 

estudante Susana Doro Rizzato informou que no período de 22 a 26/10 acontecerá a 30 

Semana da Educação, cujo tema será – “Estado e Políticas de Educação no Brasil” 31 

organizada pelo CAP e APG. A divulgação dos folders deverá acontecer na próxima 32 

semana. Solicitou ainda aos senhores docentes que incentivem seus alunos para 33 

participarem do evento. c) a Professora Ana Lúcia G. de Faria solicitou ao Professor 34 

Jorge Megid informações com relação ao andamento do processo envolvendo os alunos 35 

que ocuparam a DAC no último mês de junho e parabenizou o Professor Arley  Moreno, 36 

Diretor do IFCH, que ao lado do Professor Jorge Megid continua garantindo a não punição 37 

dos estudantes. Sugeriu também a realização de debates acadêmicos envolvendo os três 38 

segmentos da FE sobre os temas que envolveram a greve, ou seja: “Autonomia 39 

Universitária” e “Defesa das Universidades Públicas”. Diante da solicitação da Professora 40 

Ana Lúcia o Professor Jorge Megid sugeriu reabrir o “Expediente” logo após o término 41 

da pauta para que ele possa dar os esclarecimentos com relação ao processo envolvendo 42 

os alunos, bem como a continuidade das discussões sobre o tema em questão. d) O 43 

Professor Pedro da Cunha Pinto Neto: 1- agradeceu toda a comunidade pelo apoio que 44 

recebeu durante toda a sua gestão junto a Coordenação das Licenciaturas, já que seu 45 

mandato termina no próximo dia 31/08/2007. Agradeceu, especialmente, os(as) 46 

senhores(as) Chefes de Departamentos, as Professoras Cristina Bruzzo, Eliana Ayoub, 47 

Regina Maria de Souza e o Professor Jorge Megid, pois sem a ajuda dos mesmos não 48 

conseguiria ter cumprido toda a demanda da Coordenação. Salientou ainda que viver todo 49 

este processo foi uma experiência bastante interessante e valiosa; 2- também pediu 50 

desculpas aos senhores docentes pela insistência da Coordenação com relação a entrega 51 
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das notas, tendo em vista a cobrança da DAC para que as mesmas fossem inseridas até 1 

o dia 30/08, bem como a cobrança dos alunos e de algumas Unidades. Informou que a 2 

Coordenação precisou enfrentar situações bastante complicadas e até algumas 3 

dramáticas e que fizeram o possível para que os alunos não fossem prejudicados. e) O 4 

Professor César Nunes informou que: 1- nos dias 03 e 04/12/2007 acontecerá o “I 5 

Simpósio sobre o Ensino de Filosofia” que é uma iniciativa da linha de pesquisa Ensino de 6 

Filosofia, do Grupo PAIDÉIA, que reúne professores pesquisadores do DEFHE. Salientou 7 

que tal evento constitui uma oportunidade para a discussão e a reflexão acerca das 8 

relações entre a filosofia e o ensino de filosofia em seus fundamentos ontológicos, 9 

históricos, epistemológicos e ético-políticos, bem como por seus efeitos no indivíduo e na 10 

sociedade; 2- participou ontem da reunião do Comitê de Ética da FCM, em substituição a 11 

Professora Soely Pollydoro, e que para sua surpresa havia cerca de 550 projetos para 12 

emissão de pareceres, o que levou um dia todo de trabalho. Desta forma, aproveitou a 13 

oportunidade para sugerir a existência de procedimentos internos que possam ampliar a 14 

sensibilidade da ética na pesquisa e que o assunto seja avaliado num momento oportuno; 15 

3- o DEFHE se sentiu completamente contemplado com o trabalho desenvolvido pelos 16 

Professores Pedro Cunha e Angela Soligo junto as Coordenações de Licenciaturas e 17 

Pedagogia e agradeceu os professores pela disposição política e pessoal demonstrada 18 

durante toda a gestão. f) A Professora Regina Maria de Souza 1- agradeceu os 19 

Professores Pedro Cunha e Angela Soligo pelo apoio e trabalho desenvolvido junto às 20 

Coordenações e estendeu os cumprimentos também aos funcionários pela postura 21 

sempre tranquila de todos. Salientou ainda que foi uma gestão conjunta bastante calma e 22 

colaborativa, principalmente ao enfrentarem o movimento grevista no último mês de 23 

junho; 2- solicitou que fosse distribuído aos senhores conselheiros o folder referente as 24 

atividades em comemoração aos 35 anos da FE e o texto para folder FE. Destacou ainda 25 

alguns eventos que acontecerão durante os meses de outubro e novembro e solicitou que 26 

mudanças e sugestões sejam encaminhadas à Sra. Cármem Lúcia, até a próxima sexta-27 

feira, dia 31/08 para que os folders possam ser finalizados e divulgados amplamente. g) O 28 

Professor Jorge Megid: 1- agradeceu os Professores Pedro Cunha, Cristina Bruzzo e 29 

Eliana Ayoub pelo trabalho participativo e tranquilo junto a Coordenação de Licenciaturas. 30 

Aproveitou ainda a oportunidade para lembrar o conjunto de eleições internas que 31 

acontecerão de setembro/07 a junho/08  e solicitou que os grupos de pesquisa pensem 32 

sobre o assunto; 2- parabenizou o DEFHE pela realização do I Simpósio sobre o Ensino 33 

de Filosofia que acontecerá em dezembro/07 e os Professores Silvio Gallo e Regina 34 

Maria de Souza pelo trabalho referente as ações comemorativas dos 35 anos da FE; 3- 35 

com relação ao pedido de esclarecimentos solicitados pela Professora Ana Lúcia G. de 36 

Faria sobre o andamento do processo envolvendo os alunos pela invasão da DAC 37 

informou que já está nas mãos do Reitor o relatório de apuração elaborado pela 38 

Comissão mas, que o mesmo ainda não foi divulgado, nem mesmos os nomes dos 39 

estudantes envolvidos. Informou também que acontecerá, em conjunto com o STU e 40 

DCE, 03 seminários que  serão realizados nos dias 12/09, 18/09 e 27/09, no período da 41 

tarde no Auditório da ADUNICAMP. A divulgação e confirmação dos convidados serão 42 

divulgados nos próximos dias. Com relação ao relacionamento do Professor Arley Moreno 43 

e o dele próprio com os demais Diretores de Unidades informou que quando o assunto 44 

“greve” e “punição” são retomados ainda existe um certo constrangimento, mas de resto 45 

nada se alterou e tudo voltou a normalidade. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) 46 

Prestação de contas do Orçamento/2007 – janeiro a julho.  O referido assunto deverá ser 47 

comentado quando da discussão do item C.18 da pauta. A.2) Of.Circ.CGU nº. 022/2007 – 48 

Edital de chamada interna CT-INFRA 1007 destinado ao envio e seleção de Projetos de 49 

Infra-estrutura. Inclusões em Pauta para Homologação: 1- Solicitação de inclusões e 50 

alterações realizadas na proposta do Curso de Especialização em Educação de Jovens e 51 
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Adultos, solicitados pela DAC; 2- Solicitação de inclusões e alterações realizadas na 1 

proposta do Curso de Especialização em “A Pesquisa e a Tecnologia na Formação 2 

Docente”. As inclusões foram aceitas e serão apreciadas como itens B.10 e B.11, 3 

respectivamente. B) Para Homologação: os itens abaixo relacionados não foram 4 

destacados e colocados em votação foram homologados por unanimidade: B.1) 5 

Resultado da consulta para escolha do Coordenador dos Cursos de Licenciaturas/FE: 6 

Candidatas: Profª. Drª. Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos Rosa e Profª. Drª. Dirce 7 

Djanira Pacheco Zan. Docentes: Sim: 57 (91,94%), Nulos: 03 (4,84%), Brancos: 02 8 

(3,22%), Total: 62 (100%); Alunos: Sim: 07 (100%), Total: 07 (100%): Docentes 9 

qualificados para votar: 97; número de votos “Sim”: 57, número de votos “Nulos”: 03, 10 

número de votos “Brancos”: 02; Alunos qualificados para votar: 146, número de votos 11 

“Sim”: 07; Total Docentes e Alunos: número de votos “Sim”: 64 (425,72%), número de 12 

votos “Nulos”: 03 (21,64%), número de votos “Brancos”: 02 (14,43). B.2) Concurso 13 

Público de Provas e Títulos para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor – MS-3, 14 

em RTP, na Área de Política Educacional: Educação Básica, na Disciplina EP163 – 15 

Política educacional: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica – DEPASE. 16 

Candidato: Prof. Dr. Pedro Ganzeli. Parecer Final da Comissão Julgadora. B.3) Concurso 17 

Público de Provas e Títulos para Provimento de 01 Cargo de Professor Titular – MS-6, em 18 

RTP, na Área de Metodologia de Ensino: Física, na Disciplina EL285 – Conhecimento em 19 

Física Escolar I – DEPRAC. Candidata: Profª. Drª. Maria José Pereira M. de Almeida. 20 

Parecer Final da Comissão Julgadora. B.4) Concurso Público de Provas e Títulos para 21 

Provimento de 01 Cargo de Professor Titular – MS-6, em RTP, na Área de Teoria das 22 

Organizações, na Disciplina EP366 – Comportamento Humano nas Organizações – 23 

DEPASE. Candidato: Prof. Dr. José Roberto Montes Heloani. Parecer Final da Comissão 24 

Julgadora. B.5) Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 01 Cargo de 25 

Professor Titular – MS-6, em RTP, na Área de Educação e Cultura, na Disciplina EL683 – 26 

Escola e Cultura – DELART. Candidata: Profª. Drª. Letícia Bicalho Canêdo. Parecer Final 27 

da Comissão Julgadora. B.8) Reoferecimento do Curso de Extensão ED0081 – Ciências 28 

na Escola – Primeiros Passos II, coordenado pela Profª. Drª. Afira Vianna Ripper, para o 29 

período de 22/08 a 19/12/2007. O curso é gratuito e com carga horária total de 60 horas. 30 

Parecer da Comissão de Extensão. B.9) Propostas de Convênio 31 

UNICAMP/FUNCAMP/Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Várzea Paulista, Paulínia e 32 

Santa Bárbara D’Oeste, para oferecimento do Curso de Especialização em Gestão 33 

Educacional. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: B.6) Solicitação de 34 

afastamento do funcionário Gildenir Carolino Santos, sem prejuízo de vencimentos e 35 

demais vantagens, a partir de 25 de julho de 2007, por 90 dias, para a qualificação e 36 

término de sua tese de doutorado. A Professora Débora Mazza solicitou esclarecimentos 37 

quanto ao trâmite do processo. O Professor Jorge Megid esclareceu que com base na 38 

Deliberação CONSU A-11 e pela Resolução GR-28/2005 que regulamenta os 39 

afastamentos dos servidores da UNICAMP o Sr. Gildenir C. Santos solicitou afastamento 40 

em julho/2007 e que a Professora Regina Maria de Souza encaminhou “ad referendum” 41 

da Congregação, tendo em vista o período de férias. A seguir, passou a palavra à 42 

Professora Regina M. de Souza para outros esclarecimentos. A Professora Regina 43 

Maria de Souza informou que o Sr. Gildenir C. Santos já havia pedido tal afastamento no 44 

mês de junho e que com a ausência da Professora Ana Maria F. de Aragão Sadalla, 45 

Coordenadora da Comissão de Biblioteca/FE e também por ter verificado que toda a 46 

demanda de trabalho sob sua responsabilidade estava tudo em ordem encaminhou o 47 

pedido “ad referendum”, tendo em vista o período de férias. Salientou ainda que o Sr. 48 

Gildenir C. Santos se encontra sempre disponível e receptivo, quando solicitado, tanto via 49 

e-mail como por celular. Finalizando, a Professora Regina M. de Souza informou que 50 

mesmo não tendo nada formal a Professora Ana Aragão também concordou com o 51 
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afastamento do Sr. Gildenir C. Santos e pediu desculpas pela forma de como o processo 1 

tramitou internamente, mesmo sabendo que tudo se encontrava dentro das normas 2 

legais. A Professora Angela Soligo lembrou que as Coordenações de Cursos não 3 

precisam se manifestar com relação aos afastamentos dos docentes e, portanto, não 4 

acha que o trâmite do processo tenha ocorrido de forma errada. Lembrou ainda que os 5 

funcionários se reportam às Chefias Imediatas e/ou à Direção da Unidade. O Professor 6 

Jorge Megid reafirmou a tramitação do processo ocorreu tendo em vista a Deliberação 7 

CONSU A-11 e pela Resolução GR-28/2005 e com a anuência da Direção/FE e que a 8 

Direção também teve o cuidado em verificar toda a demanda do trabalho. A Professora 9 

Débora Mazza disse que apenas se preocupou com a forma de encaminhamento do 10 

processo e que não tem nada contra o afastamento do servidor. O Professor César 11 

Nunes considerou todo o trabalho que o Sr. Gildenir C. Santos desenvolve junto a 12 

Biblioteca/FE e a importância do término de sua tese de doutorado, apesar de reconhecer 13 

que a tramitação do processo não foi esclarecedora. Não havendo mais conselheiros 14 

inscritos, o Professor Jorge Megid submeteu o referido item para homologação, 15 

lembrando que tal solicitação tem a anuência não somente da Chefia Imediata como 16 

também da Direção/FE, o qual foi homologado por unanimidade. B.7) Composição da 17 

Comissão Editorial da Revista Pro-Posições, a partir de janeiro/2007: membros da 18 

FE/UNICAMP: Professores Doutores: Agueda Bernardete Bittencourt, Ana Angélica 19 

Medeiros Albano, Ana Lúcia Goulart de Faria, Ana Luiza Bustamante Smolka, Eliana 20 

Ayoub, Luci Banks Leite, Maria Helena Salgado Bagnato e Vicente Rodriguez; Membros 21 

Externos: Professores Doutores: Alejandra Corbalan (UNPA/Tandil/Ciências 22 

Sociais/Argentina) Martha Cecília Herrera (UPN/História da Educação/Colômbia), Renata 23 

Grassiotto (Imaginative Education Research Group/Simson Fraser/University/Canadá). O 24 

Professor Pedro Ganzeli solicitou esclarecimentos quanto a demora para a 25 

homologação da Comissão já que a mesma vem trabalhando desde janeiro/2007. O 26 

Professor Jorge Megid esclareceu que desde a aprovação do Regimento da Revista a 27 

Direção/FE vem pedindo à Comissão para fazer os ajustes com relação a composição 28 

dos membros, bem como o prazo de mandato e, que somente agora tal demanda foi 29 

encaminhada à Congregação/FE. Informou ainda que quando da aprovação do 30 

Regimento ficou decido que a Comissão se manteria por mais 02 anos e que os 31 

Departamentos seriam ouvidos quando da necessidade de complementação de algum 32 

membro por qualquer motivo  A Professora Roberta Azzi solicitou a inclusão do nome da 33 

Professora Elizabeth Nogueira Gomes da Silva Mercuri pois, apesar dela ter se 34 

aposentado no mês passado, a mesma já fazia parte da Comissão. Completando, o 35 

Professor Jorge Megid informou que o atraso no encaminhamento da Comissão se deu 36 

em acordo com a Direção/FE e que esta é a primeira vez que tal Comissão é apreciada 37 

na Congregação/FE. A seguir, submeteu à apreciação a Comissão indicada, bem como a 38 

inclusão do nome da Professora Elizabeth Mercuri, a qual foi homologada por 39 

unanimidade.  B.10) Solicitação de inclusões e alterações realizadas na proposta do 40 

Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos, solicitados pela DAC. Após 41 

alguns esclarecimentos feitos pelo Professor Jorge Megid, o referido item foi homologado 42 

por unanimidade. B.11) Solicitação de inclusões e alterações realizadas na proposta do 43 

Curso de Especialização em “A Pesquisa e a Tecnologia na Formação Docente”. Após 44 

alguns esclarecimentos feitos pelo Professor Jorge Megid, o referido item foi homologado 45 

por unanimidade. C) Para Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram 46 

destacados e colocados em votação foram aprovados por unanimidade: C.1) Sugestão de 47 

calendário para eleição de representantes Docentes (MS-3, MS-5 e MS-6 e Bancada 48 

Docente), Servidores Técnico-Administrativos (por 02 anos) e Docentes (por 01 ano), 49 

junto à Congregação/FE: Inscrição: 30/08 a 14/09/2007, Votação: 18 a 20/09/2007, 50 

Homologação pela Congregação: 26/09/2007. C.2) Solicitação de admissão do Prof. Dr. 51 
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Pedro Ganzeli, na PP/QD-EUC, em RDIDP, MS-3, tendo em vista sua aprovação em 1 

Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 01 Cargo de Professor Doutor, 2 

na Área de Políticas Educacionais: Educação Básica, na Disciplina EP163 – Política 3 

Educacional: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica – DEPASE. Parecer do 4 

Projeto de Pesquisa. C.4) Solicitação de admissão do Prof. Dr. José Roberto Montes 5 

Heloani , na PP/QD-UEC, em RTC, MS-6, tendo em vista aprovação em Concurso 6 

Público de Provas e Títulos para o Cargo de Professor Titular, na Área de Teoria das 7 

Organizações, na Disciplina EP366 – Comportamento Humano nas Organizações – 8 

DEPASE. Parecer do Projeto de Pesquisa. C.6) Solicitação de abertura de Concurso 9 

Público de Provas e Títulos para Provimento de 01 Cargo de Professor Titular: DEFHE: 10 

Prof. Dr. Silvio Ancízar Sánches Gamboa; DEPE: Prof. Dr. Sérgio Antonio da Silva Leite e 11 

Prof. Dr. Valério José Arantes. C.7) Concurso para preenchimento de 01 Cargo de 12 

Professor Doutor, em RTP, na Área de Educação e Cultura, nas Disciplinas EL756 – 13 

Prática de Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado I e EL856 – Prática de Ensino 14 

de Geografia e Estágio Supervisionado II – DELART: Candidatos inscritos: Professores 15 

Doutores: Wencesláo Machado de Oliveira Júnior, Rui Roberto de Campos, Heloísa 16 

Andréia Vicente de Matos, Orivaldo Leme Biagi, Maria Eliza Miranda, Maria da Glória 17 

Feitosa Freitas, Maria Bernardete Sarti da Silva Carvalho. Parecer do Departamento 18 

favoráveis às inscrições. C.8) Concurso para preenchimento de 01 Cargo de Professor 19 

Doutor, em RTP, na Área de Educação e Cultura, nas Disciplinas EL756 – Prática de 20 

Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado I e EL856 – Prática de Ensino de 21 

Geografia e Estágio Supervisionado II – DELART. Comissão Julgadora: Titulares: 22 

Professores Doutores: Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos Rosa (FE/UNICAMP), 23 

Lilian Lopes Martin da Silva (FE/UNICAMP), Cristina Bruzzo (FE/UNICAMP), Cláudio 24 

Bentio Oliveira Ferraz – UNESP/P.Prudente) e Tomoko Iyda Paganelli (Universidade 25 

Federal Fluminense); Suplentes: Vera Lúcia Sabongi De Rossi (FE/UNICAMP)e Rosalina 26 

Batista Braga – Centro Universitário de Sete Lagoas). C.9) Solicitação de abertura de 27 

Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de 01 Cargo de Professor 28 

Doutor, em RTP, na Área de História da Educação, na Disciplina EP412 – História da 29 

Educação III – DEFHE. Solicitação da Profª. Dr.ª Mara Regina Martins Jacomelli. C.10) 30 

Relatórios de Atividades – Pareceres dos Departamentos e Coordenações: Professores 31 

Doutores: Aparecida Neri de Souza – DECISE, Adilson Nascimento de Jesus – DELART, 32 

Guilherme do Val Toledo Prado – DEPRAC, Pedro da Cunha Pinto Neto – DEPRAC. 33 

C.11) Solicitação de Licença-Especial (semestre sabático) – DECISE: Profª. Drª. Elisa 34 

Angotti Kossovitch, a partir de 01/10/2007 e Profª. Drª. Márcia de Paula Leite, a partir de 35 

17/09/2007. C.12) Solicitação de Integração como Professor Colaborador Voluntário – 36 

Pareceres dos Departamentos: Profª. Drª. Elizabeth Nogueira Gomes da Silva Mercuri – 37 

DEPE e Newton César Balzan – DEPRAC. C.13) Solicitação de prorrogação de 38 

Integração como Professor Colaborador Voluntário – Parecer do Departamento: Prof. Dr. 39 

Sérgio Goldenberg – DEPE. C.16) Processo nº.01-P- 23250/2001 – solicitação de 40 

Revalidação de Diploma de Mestrado em Educação de Geralda das Graças Silva, na 41 

Área de Concentração: Ensino, Avaliação e Formação de Professores. Parecer contrário 42 

da CPG/FE. C.17) Processo nº.01-P-15178/2007 – solicitação de Revalidação de Diploma 43 

de Mestrado em Educação de Deborah Ann Hofferbert, na Área de Concentração: 44 

Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. Parecer contrário da CPG/FE. A seguir, 45 

passou-se à apreciação dos itens destacados: C.3) Solicitação de admissão da Profª. Drª. 46 

Maria José Pereira Monteiro de Almeida, na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-6, tendo em 47 

vista aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Professor 48 

Titular, na Área de Metodologia de Ensino: Física, na Disciplina EL285 – Conhecimento 49 

em Física Escolar I – DEPRAC. Parecer do Projeto de Pesquisa. Após esclarecimentos 50 

prestados pelo Professor Jorge Megid à Professora Débora Mazza, o referido item foi 51 
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aprovado por unanimidade. C.5) Solicitação de admissão da Profª. Drª. Letícia Bicalho 1 

Canêdo, na PP/QD-UEC, em RDIDP, MS-6, tendo em vista aprovação em Concurso 2 

Público de Provas e Títulos para o Cargo de Professor Titular, na Área de Educação e 3 

Cultura, na Disciplina EL683 – Escola e Cultura – DELART. Parecer do Projeto de 4 

Pesquisa. Após a Professora Márcia Maria S. Hernández fazer uma correção de 5 

português no parecer elaborado, o referido item foi aprovado por unanimidade. C.14) 6 

OF.NEPA 19/2007 – solicitando a indicação de representante titular suplente da FE para 7 

compor o Conselho Superior do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação 8 

Manifestação do DECISE e do DELART. De início, as Senhoras Chefes de Departamento 9 

Professoras Débora Mazza e Ana Lúcia G. Pinto informaram os critérios utilizados para 10 

a indicação das Professoras Olga Rodrigues de Moraes Von Simson (DECISE) e Cristina 11 

Bruzzo (DELART). A seguir e, após uma breve discussão, houve consenso na indicação 12 

da Professora Cristina Bruzzo como titular e da Professora Olga Rodrigues como 13 

suplente, tendo em vista que a Professora Cristina Bruzzo já fazia parte do referido 14 

Núcleo como suplente do Professor Pedro Cunha. Aproveitando a oportunidade, o 15 

Professor Jorge Megid lembrou que já foi encaminhado aos Departamentos um Quadro 16 

de Representantes da FE e que o mesmo sempre é atualizado. C.15) OF.NIED 10/2007 – 17 

solicitando a indicação de representantes titular e suplente para compor o Conselho 18 

Consultivo do Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Manifestação do DEFHE e do 19 

DELART. De início, os Senhores Chefes de Departamento, Professores César Nunes e 20 

Norma Sandra, informaram os critérios utilizados pela indicação dos Professores Sergio 21 

Amaral e Ivany Pino (DEFHE), e do Professor Rogério Adolfo de Moura (DELART). A 22 

seguir, o Professor Silvio Gallo lembrou da aposentadoria compulsória da Professora 23 

Ivany Pino, que deverá ocorrer em breve e solicitou que os senhores conselheiros 24 

pensassem se valeria a pena indicá-la. O Professor César Nunes disse, então, que seria 25 

mais prudente indicar os Professores Sergio Amaral e Rogério de Moura para o referido 26 

Núcleo. Sendo assim, o Professor Jorge Megid colocou em votação a indicação dos 27 

Professores Sergio Amaral e Rogério Adolfo como titular e suplente, respectivamente, a 28 

qual foi aprovada com 01 abstenção. C.18) Aplicação de recursos não previstos no 29 

Orçamento/2007 na Rubrica “Investimentos”: - 7.10 – climatização das salas de aula – R$ 30 

20.000,00 e; - 7.12 – pintura externa do Prédio Principal/FE – R$ 25.000,00. O Professor 31 

Jorge Megid salientou que os valores nos dois casos são bastantes substanciais e, 32 

portanto, merecem análise desta Congregação. Informou também que o valor previsto 33 

para a pintura do Prédio Principal de R$ 25.000,00 passou para R$ 50.000,00 pois, foi 34 

este o orçamento recebido pela Direção/FE na última segunda-feira. Após mais algumas 35 

informações a respeito do orçamento, sugeriu a aplicação dos recursos para a 36 

climatização das salas de aula que ficará em torno de R$ 30.000,00 e deixar a pintura do 37 

Prédio Principal para uma outra ocasião, já que não se trata de nada urgente. O 38 

Professor Antonio Miguel disse que existe a necessidade de se pensar numa política 39 

interna para financiamento da pesquisa via FAPESP e a Professora Roberta Azzi 40 

sugeriu que o representante da FE junto ao FAEPEX seja convidado a fazer uma 41 

explanação sobre  o fundo de apoio à pesquisa nesta Congregação, o mais breve 42 

possível. Não havendo mais conselheiros inscritos, o Professor Jorge Megid colocou em 43 

votação a utilização dos recursos de R$ 20.000,00 mais o acréscimo de R$ 30.000,00 44 

para a climatização de todas as salas de aula, com exceção das três salas do andar 45 

térreo do Prédio Principal e não indicar nenhum recurso para a pintura. A sugestão foi 46 

aprovada por unanimidade. C.19) Proposta de alteração de Política de extensão da FE, 47 

quanto ao percentual de Bolsas de Estudo em Cursos de Extensão. Manifestação dos 48 

Departamentos. De início, o Professor Sérgio Leite prestou alguns esclarecimentos 49 

acerca da proposta e ressaltou que a mesma já foi aprovada pela Comissão de Extensão 50 

da FE. A seguir, os senhores Chefes de Departamentos se manifestaram, conforme 51 
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ofícios anexos à pauta, com exceção da Professora Ana Lúcia G. Pinto que informou 1 

que o DEPRAC não discutiu o assunto por falta de tempo na reunião. A seguir, a 2 

Professora Regina de Souza disse apoiar o princípio constante à página 17 do 3 

documento “Por uma Política de Extensão para a FE”, quando assinala a prioridade para 4 

o estabelecimento de contratos e convênios com o setor público, e nesta direção o 5 

compromisso da FE pela ampliação de sua participação na formação de educadores da 6 

rede pública. Disse também reconhecer na solicitação encaminhada pelo ofício 7 

FE/Extensão nº. 14/2007, a vigência destes princípios. Salientou também ser prudente se 8 

ter clareza se não se está criando uma regulamentação interna que conflite com a de 9 

instância superior (EXTECAMP) que já regulamenta o item. Salientou também  que é 10 

preciso atentar para as inadimplências e desistências do curso pois o aumento para 25% 11 

de bolsas integrais pode inviabilizar os cursos, pois existe o risco da quantidade de bolsas 12 

de um determinado curso nem chegar a ter interessados com o perfil proposto em número 13 

suficiente e haveria, então, ociosidade de bolsas que pelo critério da atuação 14 

exclusivamente na rede pública não poderiam ser atribuídas. Tendo em vista o avançar 15 

da hora e a inscrição para manifestação de vários conselheiros, o Professor César 16 

Nunes sugeriu discutir a Política de Extensão/FE num outro momento e, neste momento, 17 

discutir apenas a matéria constante da pauta. O Professor Antonio Miguel disse que 18 

apesar do assunto ser polêmico e concordar com a posição da Professora Regina de 19 

Souza, a mudança quanto ao percentual de Bolsas de Estudo em Cursos de Extensão é 20 

legal. O Professor Sérgio Leite informou que o risco citado pela Professora Regina de 21 

Souza realmente existe mas que a mudança não fere a legislação. Disse também achar 22 

que a Comissão de Extensão deveria ter encaminhado à Congregação um rol de 23 

mudanças na Política de Extensão/FE e não somente com relação a alteração  para 25% 24 

no percentual de bolsas. A Professora Ana Lúcia G. de Faria disse concordar com a 25 

manifestações da Professora Regina de Souza e Antonio Miguel e que gostaria que seu 26 

envolvimento nos cursos de extensão fosse fora do seu horário de trabalho e não, como 27 

ocorre. Salientou que o dinheiro que ganhará com tais cursos investira com palestras 28 

envolvendo professores convidados. Sugeriu também discutir a Política de Extensão, bem 29 

como os princípios éticos em outra ocasião, pois a contradição existe e precisa ser 30 

compartilhada. Tendo em vista o avançar da hora, o Professor Jorge Megid sugeriu que 31 

o assunto seja retirado de pauta, pois demanda mudanças importantes e perguntou ao 32 

Professor Sérgio Leite sua opinião. O Professor Sérgio Leite disse ser perfeitamente 33 

normal que a Comissão de Extensão reveja, a partir das considerações feitas pelos 34 

Departamentos e aqui nesta sessão, não somente a alteração do percentual das bolsas 35 

mas também, de outros pontos polêmicos que envolve a Política de Extensão/FE. 36 

Finalizando, o Professor César Nunes afirmou que a retirada de pauta seria mais viável 37 

e prudente e a Professora Roberta Azzi sugeriu que novos dados sejam enviados à 38 

Comissão de Extensão. Sendo assim, o referido item foi retirado de pauta para que 39 

retorne a CEFE/FE para que seja analisado não somente a alteração do percentual das 40 

bolsas mas toda a Política de Extensão. Nada mais, havendo a tratar, eu, Sueli Ap. 41 

Bbonatto redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores 42 

membros. Campinas, 29 de Agosto de 2007. 43 


