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ATA DA DUCENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e seis, 2 

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

a presença dos seguintes membros: Ana Lúcia Guedes Pinto, Anna Regina Lanner de 4 

Moura, Angela Fátima Soligo, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Débora Mazza, 5 

Elizabeth Nogueira Gomes da Silva Mercuri, Gabriela Teixeira de F. R. Vilhagra, James 6 

Patrick Maher, Jorge Megid Neto, José Roberto Rus Perez, Luciane Aparecida Grandin, 7 

Marcela Pergolizzi M de Oliveira, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Alice 8 

Cherubin, Norma Sandra de Almeida Ferreira, Pedro da Cunha Pinto Neto, Pedro Ganzeli, 9 

Priscila Duarte Ferreira Rodrigues, Raquel Pigatto Vale Menezes, Regina Maria de Souza, 10 

Roberto Akira Goto, Sérgio Antonio da Silva Leite, Silvio Donizette de Oliveira Gallo. 11 

Ausências justificadas: Ana Lúcia Goulart de Faria, Antonio Miguel, César Apparecido 12 

Nunes e Roberta Azzi. De início, o Professor Jorge Megid acusou a presença do 13 

Professor Roberto Akira Goto, representando o DEFHE em substituição ao Professor 14 

César Nunes e informou que as estudantes Gabriela T. de F. R. Vilhagra e Marcela P. M. 15 

de Oliveira participarão dessa Congregação pela última vez, tendo em vista que no 16 

primeiro semestre de 2007 estarão trabalhando no período da manhã. Desta forma, 17 

lembrou que a representação discente na Congregação ficará com apenas 03 estudantes. 18 

A seguir, submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima Oitava Reunião Ordinária, a qual 19 

foi aprovada com 01 abstenção e com as seguintes ressalvas: página 04, linhas 1 e 2, o 20 

parágrafo ficou assim redigido: “Desta forma, o Professor Sérgio Leite não vê motivos 21 

para se mudarem as regras. Sugeriu também que no próximo processo seletivo os 22 

Grupos de Pesquisa não usem todas as suas vagas disponíveis”; página 05, linha 34/35: 23 

“O Professor Sérgio Leite aproveitou a oportunidade para informar que projetos de 24 

extensão gratuitos coordenados por docentes e com a participação de alunos podem ser 25 

realizados, mas devem ser encaminhados por algum docente da FE.....”. I) EXPEDIENTE: 26 

a) A estudante Gabriela Vilhagra informou que no período de 07 a 10/12 ocorreu a 27 

eleição no Centro Acadêmico de Pedagogia – CAP e a chapa vencedora foi “De ontem 28 

em diante” e distribuiu a Carta Programa aos senhores conselheiros. Aproveitou a 29 

oportunidade para agradecer todo o apoio recebido da Direção, das Coordenações e dos 30 

funcionários e disse que espera continuar a receber tal apoio já que continuará a fazer 31 

parte da nova gestão.  b) O Professor Sérgio Leite informou sobre o movimento que 32 

está ocorrendo  na Universidade com relação aos Cursos de Extensão e que foi formado 33 

um Grupo na Reitoria para elaborar um Projeto de Educação Continuada para a 34 

UNICAMP. Informou ainda que, como Coordenador de Extensão/FE, está tentando incluir 35 

neste projeto propostas com conteúdo mais amplos para a formação de grupos de 36 

docentes nas escolas e que um projeto básico está sendo elaborado para ser 37 

apresentado à Reitoria em janeiro/2007. Lembrou também que, no início do 2º  38 

semestre/2006, 11 projetos de extensão foram apresentados pela FE e que, no início do 39 

1º semestre/2007, a Coordenação de Extensão/FE fará uma reunião para verificar a 40 

demanda, pois o processo ainda continua. c) O Professor Pedro Cunha: 1- lembrou que 41 

há aproximadamente 40 dias atrás disponibilizou um e-mail na rede docente, a pedido do 42 

Professor Wilmar da Rocha D’Angelis do IEL, consultando os docentes sobre o interesse 43 

em participarem do projeto de uma licenciatura específica para os Kaingang. Trata-se de 44 

um projeto conduzido pela URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 45 

Missões – Campus de Santo Ângelo, pelas lideranças indígenas e professores Kaingang 46 

do Rio Grande do Sul, pela FUNAI, pela Kamuri e, até o momento, pelo Professor Wilmar. 47 

Informou que, em função das manifestações recebidas a Coordenação de 48 

Licenciaturas/FE, sugere que os Departamentos apreciem o assunto antes do mesmo ser 49 

discutido nas Coordenações; 2- informou que a Coordenação de Licenciaturas/FE 50 

encaminhará aos Departamentos a lista dos representantes docentes nos diversos cursos 51 
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com sugestões de encaminhamentos e solicitou que o assunto seja discutido com a 1 

atenção que a situação exige. d) O Professor Jorge Megid: 1- informou que a aluna da 2 

Pedagogia  Mônica Cristina Garbin, orientanda de Iniciação Científica do Professor Sérgio 3 

Amaral, foi premiada entre os 20 melhores trabalhos do XIV Congresso Interno de 4 

Iniciação Científica/2006,sendo homenageada na última reunião do CONSU; 2- informou 5 

que a possibilidade do preenchimento off line dos currículos LATTES junto ao CNPq foi 6 

retirada e que o CONSU encaminhou moção ao CNPq demonstrando os prejuízos que 7 

isto causará à UNICAMP. O CNPq já respondeu, justificando as mudanças e informando 8 

que não retornará a versão off line. Sendo assim, a partir de agora, existirá a necessidade 9 

da alimentação do LATTES pelo próprio pesquisador, pois não será mais possível a 10 

migração dos dados do SIPEX para o LATTES, já que a versão on line é a que será 11 

mantida; 3- informou que a CEPE/FE analisou os critérios para os concursos de Professor 12 

Titular e Associado e que foram sugeridas algumas mudanças encaminhadas à 13 

Coordenadoria Geral da Universidade - CGU.  Aproveitou para solicitar que os 14 

Departamentos pautem o assunto em suas reuniões de fevereiro/2007. Salientou ainda 15 

que a Comissão aprovada pela Congregação/FE, constituída pelos Professores Luiz 16 

Carlos de Freitas, Anita L. Neri e Liliana R.P. Segnini também analisará tais critérios e 17 

elaborará um parecer sobre o assunto; 4- reiterou o convite para a festa de 18 

Confraternização da FE que ocorrerá no dia 15/12, sexta-feira, no Restaurante Boi Falô. 19 

As adesões poderão ser feitas na Secretaria de Eventos/FE; 5- parabenizou a 20 

Coordenação do Centro Acadêmico de Pedagogia pelo trabalho realizado junto às 21 

Coordenações e Direção/FE, bem como a relação interpessoal que teve com toda a 22 

comunidade. Parabenizou ainda a nova Coordenação e desejou uma boa gestão a todos. 23 

A Professora Angela Soligo salientou que a convivência com a Coordenação foi muito 24 

boa e o trabalho desta última gestão do CAP bastante produtivo; 6-Prosseguindo, o 25 

Professor Jorge agradeceu o trabalho, a dedicação, o empenho e o esforço de todos os 26 

senhores conselheiros neste ano de 2006 e citou alguns dos importantes temas 27 

apreciados e aprovados no decorrer do ano, como por exemplo: - estudos sobre a carga 28 

didática/FE, - manifestações encaminhadas ao CONSU sobre carreira de pesquisador e 29 

regulamentação de Professor Colaborador, - ajustes ao regimento/FE no capítulo sobre 30 

Grupos de Pesquisa, - Projetos institucionais FAEPEX-Linha Ensino, - prestações de 31 

contas do Orçamento/FE trimestrais, - curso de Gestão, - criação de Comissões Especiais 32 

(Comissão de Estágio; Comissão de Tecnologias da Informação e Comunicação em 33 

Educação; Comissão para Construção de novos Prédios), - criação da Secretaria de  34 

Pesquisa; - substituição de móveis para as salas docentes e instalação de aparelhos 35 

multimídias em todas as salas de aula. Finalizando, o Professor Jorge Megid desejou 36 

um feliz natal e um próspero ano novo a todos. O Professor Sérgio Leite parabenizou a 37 

Direção/FE pela transparência de todas as ações e pelo bom clima da FE conquistado 38 

pelos Professores Jorge Megid e Regina de Souza. A Professora Angela Soligo disse 39 

fazer dela as palavras do Professor Sérgio Leite e disse que é muito bom trabalhar com o 40 

apoio da Direção. O Professor Pedro Cunha completou salientando que, além da 41 

relação profícua entre as Coordenações, a Direção deu mais liberdade para o trabalho 42 

das Comissões e que isto só trouxe benefício à comunidade. Por fim, o Professor Jorge 43 

Megid agradeceu as manifestações recebidas bem como a equipe de funcionários que 44 

trabalharam junto à Direção e passou a palavra a Professora Regina de Souza. A 45 

Professora Regina de Souza agradeceu a compreensão e ajuda que recebeu de todo o 46 

conjunto de funcionários, professores e estudantes durante o ano e disse que, apesar de 47 

difícil, a experiência tem sido muito boa na medida em que vem compreendendo as ações 48 

da FE, principalmente quando precisou assumir os trabalhos junto à Coordenação de 49 

Extensão e Comissão de Avaliação Institucional. Desejou ainda um feliz natal e um 50 

próspero ano novo a todos. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Ofício AEPLAN 51 
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088/2006 sobre redução de despesas telefônicas com a nova operadora contratada. A.2) 1 

Ofício CAP 01/2006, de 07 de dezembro/2006 sobre a “Calourada/2007”, compreendendo 2 

programação de recepção aos alunos nos dias 28/02, 01/03 e 02/03/2007. A Professora 3 

Angela Soligo solicitou que os alunos sejam incentivados pelos docentes a participarem 4 

do referido evento. A.3) Prestação de Contas do Orçamento/2006 (versão provisória, pois 5 

alguns dados sobre Pessoal só serão divulgados pela DGA em janeiro/2007. O 6 

documento definitivo será apresentado à Congregação na reunião de fevereiro/2007, para 7 

deliberação). O Professor Jorge Megid esclareceu que os itens A.1 e A.3 serão 8 

apreciados quando da deliberação do item C.7 – Proposta Orçamentária. B) Para 9 

Homologação: B.1) Novo regulamento da Comissão de Tecnologias de Informação e 10 

Comunicação em Educação e indicação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Albuquerque de 11 

Miranda como Presidente da referida Comissão. Ajustes e indicação realizados conforme 12 

deliberação anterior da Congregação. Homologado por unanimidade. O Regulamento 13 

aprovado encontra-se anexado ao original desta ata. Antes do início do item C- Para 14 

Deliberação, o Professor Jorge Megid parabenizou o Professor Antonio Carlos 15 

Rodrigues de Amorim pelo recebimento do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico 16 

“Zeferino Vaz”, ontem dia 12/12, na sala do CONSU e salientou sua brilhante trajetória 17 

acadêmica, que só tem engrandecido a FE. O Professor Antonio Carlos Amorim 18 

agradeceu o carinho de todos, bem como as mensagens que recebeu pela lista de 19 

docentes/FE. Disse que apesar de sua pequena trajetória e pouco tempo na FE seu 20 

envolvimento com a graduação foi fundamental para este reconhecimento. A Professora 21 

Norma Sandra Ferreira aproveitou a oportunidade para informar e parabenizar o 22 

Professor Wencesláo Machado de Oliveira Jr. que foi premiado no “Concurso de Contos 23 

da UNICAMP – Ano 40”. Os 40 melhores contos, selecionados entre 640 inscritos, serão 24 

reunidos em uma publicação a ser lançada pela Editora da UNICAMP. Inclusão em 25 

Pauta: - Solicitação de Revalidação de Diploma de Doutorado em Educação de Nelsina 26 

Elizena Damo Comel. Parecer contrário da Comissão de Avaliação, aprovado pela 27 

CPG/FE. A inclusão será apreciada como item C.20. C) Para Deliberação: os itens 28 

abaixo relacionados não foram destacados e colocados em votação foram aprovados por 29 

unanimidade: C.8) Proposta de oferecimento do Curso Ciência na Escola – Primeiros 30 

Passos III, com inscrições e aulas previstas para os períodos de 05 a 09/02/2007 e de 31 

14/02 a 04/07/2007, sendo o número de vagas mínimo de 10 e máximo de 25 alunos. 32 

Carga horária total do curso: 60 horas. Custo total do curso: gratuito. Parecer do DEPE e 33 

da CEPE/FE. C.9) Proposta de 1º. Oferecimento do Curso Seminários do Projeto Ciência 34 

na Escola, com inscrições e aulas previstas para os períodos de 05 a 09/02/2007 e 15/02 35 

a 05/07/2007, sendo o número de vagas, mínimo de 10 e máximo de 25 alunos. Carga 36 

horária total do curso: 60 horas. Custo total do curso: gratuito. Parecer do DEPE e da 37 

CEPE/FE. C.10) Proposta de Reoferecimento do Curso Ciência na Escola – Primeiros 38 

Passos II, com inscrições e aulas previstas para os períodos de 05 a 099/02/2007 e de 39 

13/02 a 03/07/2007, sendo o número de vagas, mínimo de 10 e máximo de 25 alunos. 40 

Carga horária total do curso: 60 horas. Custo total do curso: gratuito. Parecer do DEPE e 41 

da CEPE/FE. C.11) Proposta de Reoferecimento  referente ao Curso Ciência na Escola – 42 

EDU-0078, com inscrições e aulas previstas para os períodos de 05 a  08/02/2007 e 43 

12/02 a 02/07/2007, sendo o número de vagas, mínimo de 20 e o máximo de 25 alunos. 44 

Carga horária total do curso: 60 horas. Custo total do curso: gratuito. Parecer do DEPE e 45 

da CEPE/FE. C.13) Proposta de 1º. Oferecimento do Curso de Extensão denominado 46 

Foucalt, Freud e Psicanálise – atos de linguagem, sob a responsabilidade da Professora 47 

Regina Maria de Souza, com inscrições e aulas previstas nos períodos de 01/03 a 48 

30/03/2007 e 01/04 a 01/07/2007, sendo o número de vagas, mínimo de 15 e máximo de 49 

30 alunos. Custo total do curso: gratuito. Parecer do DEPE e da CEPE/FE. C.14) 50 

Processos nº.s. 19-P-24854/2006 e 19-P-24857/2006, referentes ao Convênio para 51 
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Acordo de Cooperação e Termo Aditivo nº. 01 entre a UNICAMP e a Universidade 1 

Lumière LYON2 (França) – Organização de um programa de intercâmbio de estudantes, 2 

docentes e pesquisadores entre as duas instituições. Parecer do DEPE e da CEPE/FE. 3 

C.15) Processos 19-P- 25896/2006 e 19-P-25895/2006 referentes a Convênio e Termo 4 

Aditivo 01 entre a UNICAMP/FUNCAMP/Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo 5 

de Segurança e Medicina do Trabalho), para desenvolvimento do Projeto intitulado, 6 

“Condições de Trabalho e suas repercussões na saúde dos professores de educação 7 

básica no Brasil – Estado e Arte”. Parecer do DECISE e da CEPE/FE. C.16) Solicitação 8 

de Revalidação de Diploma de Mestrado em Gerontologia de Marina da Cruz Silva. 9 

Parecer favorável da Comissão de Avaliação, aprovado pela CPG/FE, em 01/11/2006. 10 

C.17) Solicitação de Revalidação de Diploma de Doutorado em Educação de Péricles 11 

Varella Gomes. Parecer favorável da Comissão de Avaliação, aprovado pela CPG/FE, em 12 

06/12/2006. C.18) Resolução CPG/FE nº.01/2006 – que define diretrizes para o 13 

oferecimento de turmas do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICAMP nas 14 

modalidades MINTER e DINTER. A seguir, passou-se à apreciação dos itens destacados: 15 

C.1) Seleção Pública de Provas e Títulos para preenchimento de 01 vaga de Professor 16 

Doutor, Categoria PE, MS-3, em RTP, na Área de Educação e Cultura, nas Disciplinas 17 

EL683 – Escola e Cultura, EL774 – Estágio Supervisionado I e EL874 – Estágio 18 

Supervisionado II – DELART. A Professora Norma Sandra Ferreira informou que o 19 

Concurso será realizado no período de 05 a 16/02/2007 e que foram inscritos 21 20 

candidatos. Informou ainda que a Comissão Julgadora será constituída pelos seguintes 21 

membros: Titulares: Professores Doutores Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Maria do 22 

Carmo Martins, Norma Sandra de Almeida Ferreira e Sônia Regina Miranda e Laura Maria 23 

Coutinho; Suplentes: Professoras Doutoras Maria Rita de Assis César, Maria Inês de 24 

Freitas Petrucci dos Santos Rosa. Colocado o referido em votação, o mesmo foi aprovado 25 

com 03 abstenções. C.2) Implantação do Programa Áreas Livres de Tabaco na FE. De 26 

início, o Professor Jorge Megid lembrou que a Congregação, em outubro/2006, 27 

chamada a atender às disposições contidas na Resolução GR 43/2006, referente às 28 

medidas de controle e prevenção do uso do tabaco, constituiu uma Comissão Especial 29 

para elaborar um parecer sobre a posição da FE sobre o assunto a ser encaminhado à 30 

Reitoria. A seguir, passou a palavra à Professora Angela Soligo, membro da referida 31 

Comissão, que esclareceu que o documento elaborado contemplou as discussões 32 

ocorridas na reunião de outubro. Após a leitura do documento o mesmo foi aprovado com 33 

01 abstenção, com algumas correções na redação do texto e no português. Foi aprovado 34 

ainda, por unanimidade, que a Direção/FE consulte a Procuradoria Geral para saber da 35 

obrigatoriedade da existência de uma área de fumantes na Unidade. Caso a 36 

obrigatoriedade exista o assunto voltará à Comissão para um novo estudo. O parecer 37 

aprovado encontra-se anexado ao original desta ata. C.3) Constituição da Comissão para 38 

organização das Comemorações dos 35 Anos da FE. Após a Professora Regina de 39 

Souza prestar alguns esclarecimentos a respeito das diversas ações que ocorrerão no 40 

decorrer do ano de 2007, em comemoração aos 35 anos da FE, foi constituída a seguinte 41 

Comissão: Professores Regina Maria de Souza (Presidente), Silvio Donizetti de O. Gallo, 42 

Angela Soligo, Pedro da Cunha, Lilian Lopes  Martin da Siva, Elizabeth Mercuri; as 43 

funcionárias: Cármen Lúcia R. Arruda, Sueli Ap. Bonatto e; a estudante Susana Doro 44 

Rizzato. A referida Comissão foi aprovada por unanimidade. C.4) Critérios para indicação 45 

de 02 bolsistas PED-A  a partir de março/2007. Manifestação dos Departamentos. De 46 

início, o Professor Silvio Gallo informou que a sugestão da CPG/FE, conforme ofício 47 

anexado à pauta, é que a FE trabalhe com um rodízio entre os 06 Departamentos. Seria 48 

estabelecida uma lista de classificação prioritária dos Departamentos, de acordo com as 49 

respectivas cargas didáticas, e a cada ano dois Departamentos seriam beneficiados com 50 

tais bolsas. A seguir, os senhores Chefes de Departamento se manifestaram a respeito do 51 
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assunto, conforme ofícios anexados à pauta. A Professora Angela Soligo esclareceu 1 

que houve esta mudança pois os alunos precisarão ter  experiência em docência e 2 

sugeriu a revisão dos critérios. A Professora Elizabeth Mercuri enfatizou a importância 3 

da discussão nas Coordenações e com os critérios que atendam às necessidades dos 4 

docentes. O Professor Antonio Carlos R. de Amorim acha que o rodízio é o melhor 5 

caminho e sugeriu que a seleção fosse vinculada a algum projeto de graduação mais 6 

evidente, como por exemplo a inserção na orientação de estágio. Lembrou também que a 7 

extinção do PPBIG foi uma perda importante para todos. O Professor Pedro Cunha 8 

reforçou a preocupação do Professor Antonio Carlos e também sugeriu atenção com 9 

relação aos critérios de seleção.  Após alguns pedidos de esclarecimentos ao Professor 10 

Silvio Gallo houve consenso que o programa é salutar mas vem para substituir 11 

necessidades de novas contratações docentes. Em conformidade com as manifestações 12 

e com a proposta da CPG e pareceres dos departamentos, o Professor Jorge Megid 13 

colocou em votação a  seguinte proposta: atribuição da bolsa PED A, por 01 ano da 14 

seguinte forma: em 2007 – seriam contemplados o DEFHE e DEPASE; em 2008: DEPE e 15 

DECISE; em 2009: DELART e DEPRAC. Em 2009 a Congregação voltaria a rediscutir o 16 

rodízio, bem como os Departamentos a serem contemplados. A Congregação 17 

recomendou ainda que, ao longo destes 03 anos, se estudem formas de critérios que não 18 

sejam por Departamentos mas que englobem os programas institucionais. A proposta 19 

acima foi aprovada com 03 abstenções. C.5) Calendário de reuniões para o 1º. 20 

Semstre/2007. Fevereiro: 07 – Coordenações, 14 – Departamentos, 28 – Congregação; 21 

Março: 07 – Coordenações, 14 – Departamentos, 19 e 20 – Seminário Geral da FE (Pós-22 

Graduação, Reformulação da Pedagogia), 21 – CEPE, 28 – Congregação; Abril: 04 – 23 

Coordenações, 11- Departamentos, 18 – Seminário Geral da FE (Revisão do PLANES), 24 

25 – Congregação; Maio: 09 – Coordenações, 16 – Departamentos, 23 – CEPE, 30 – 25 

Congregação; Junho: 06 – Coordenações, 13 – Departamentos, 20 – livre, 27 – 26 

Congregação. O Professor Jorge Megid alertou para as datas previstas com os 27 

Seminários/FE e a Professora Angela Soligo solicitou a todos que se planejem para as 28 

atividades propostas. O referido calendário foi aprovado por unanimidade. C.6) OF.BIB/FE 29 

nº.067/2006 – solicitando a possibilidade de alteração do horário de funcionamento da 30 

Biblioteca/FE no mês de janeiro/2007, das 08:00 às 21:00 horas. Foi aprovado por 31 

unanimidade a alteração solicitada pela Biblioteca/FE, bem como para todos os outros 32 

setores da FE até a primeira quinzena de fevereiro/2007. Foi aprovado também o 33 

fechamento do prédio da FE aos sábados no mesmo período. C.7) Proposta 34 

Orçamentária FE/2007. Após alguns esclarecimentos prestados pelo Professor Jorge 35 

Megid a Congregação deliberou, por unanimidade, pela aprovação da Proposta 36 

Orçamentária/FE, referente ao ano de 2007, em sua versão provisória, devendo ser 37 

encaminhada aos Departamentos e Comissões permanentes da FE para análise e 38 

manifestação até meados de março/2007. A referida Proposta retornará para deliberação 39 

definitiva juntamente com a primeira revisão orçamentária/2007, na reunião da 40 

Congregação de março/2007. C.12) Proposta de 1º. Oferecimento do Curso de Extensão 41 

denominado “Utilização da Animação com Massa de Modelar e Vídeo Digital em Projetos 42 

Pedagógicos”, sob a responsabilidade do Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, com inscrições 43 

e aulas previstas no período de 01/04 a 01/07/2007, às quartas-feiras, das 19:00 às 22:00 44 

horas, sendo o número de vagas, mínimo de 15 e máximo de 30 alunos. Carga horária: 45 

36 horas. Custo total do curso por aluno, equivalente a R$ 432,00 em 04 parcelas. 46 

Parecer do DECISE e CEPE/FE. O referido item foi destacado pela representação 47 

discente e colocado em votação foi aprovado com 03 votos contrários e 02 abstenções. 48 

C.19) Moção sobre as eleições para Representação Discente no CONSU – proposta do 49 

Centro Acadêmico de Pedagogia – CAP. Após a estudante Gabriela Vilhagra prestar 50 

alguns esclarecimentos acerca da moção, o Professor Jorge Megid informou que a 51 
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Congregação/FE já encaminhou uma moção sobre o assunto ao CONSU em 2005 e que 1 

também foi constituída uma comissão formada por estudantes, diretores de Unidades, 2 

representantes docentes e representantes do DCE, mas ainda não houve acordo entre as 3 

partes. Lembrou ainda que os dois pontos polêmicos são: quem se responsabilizará pela 4 

organização das eleições e como as mesmas serão feitas. A Professora Angela Soligo 5 

disse que não concorda que o CONSU indique a forma do processo das eleições e que o 6 

DCE vem lutando há algum tempo por isto. Disse ainda que concorda com o princípio da 7 

moção, pois, em sua opinião, as formas de representação devem ser respeitadas. O 8 

Professor Antonio Carlos R. de Amorim fez algumas correções no texto e disse 9 

concordar com a solicitação de autonomia dos alunos, pois a representação estudantil é 10 

fundamental nas diversas comissões da Universidade. O Professor Sérgio Leite disse 11 

que o CONSU precisa ver o DCE como uma representação legítima e, por isso, apóia a 12 

moção.  Após a leitura da moção, a mesma foi aprovada com 12 votos a favor, 01 voto 13 

contrário e 03 abstenções e com algumas sugestões de redação e correções de 14 

linguagem. A moção aprovada está anexada ao original desta ata Nada mais havendo a 15 

tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à 16 

apreciação dos senhores conselheiros. Campinas, 13 de dezembro de 2006.  17 


