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ATA DA DUCENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e 2 

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

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

de Moura, Angela Fátima Soligo, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Antonio Miguel, 5 

Carolina Nozella Gama, Elizabeth Nogueira Gomes da Silva Mercuri, Gabriela Teixeira de 6 

F. R. Vilhagra, James Patrick Maher, Jorge Megid Neto, José Roberto Rus Perez, Luciane 7 

Aparecida Grandin, Marcela Pergolizzi M. de Oliveira, Márcia Cristina C. dos Santos,  8 

Márcia Maria Strazzacappa Hernández, Maria Alice Cherubin, Maria Carolina Bovério 9 

Galzerani, Norma Sandra de Almeida Ferreira, Patrízia Piozzi, Pedro da Cunha Pinto 10 

Neto, Priscila Duarte Ferreira Rodrigues, Regina Maria de Souza, Renê José Trentin 11 

Silveira, Roberta Gurgel Azzi, Sérgio Antonio da Silva Leite, Silvio Donizette de Oliveira 12 

Gallo, Susana Doro Rizzato. Ausências justificadas: Ana Lúcia Goulart de Faria, Débora 13 

Mazza, Luiz Carlos de Freitas, Pedro Ganzeli e Raquel Pigatto Vale Menezes.  De início, 14 

o Professor Jorge Megid deu as boas vindas às novas representantes discentes 15 

Carolina Gama, Gabriela Vilhagra, Marcela de Oliveira, Priscila Rodrigues e Susana 16 

Rizzato e ao Professor James Patrick Maher, representante titular nível MS-5. Acusou 17 

ainda a presença da Professora Patrízia Piozzi representando o DECISE, em substituição 18 

à Professora Débora Mazza. A seguir, submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima 19 

Sexta Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 02 abstenções. I) EXPEDIENTE: a) A 20 

Professora Angela Soligo solicitou que fosse incluído em pauta, para deliberação, a 21 

Revalidação de Diploma de Graduação de Ana Cecília Santos Padilla. Houve consenso e 22 

o assunto foi incluído como C.10. b)  A estudante Gabriela Vilhagra informou que o CAP 23 

foi informado do problema de uma estudante do Curso de Licenciatura do período noturno 24 

que está sendo impedida por um docente de assistir aulas com seu filho recém nascido. 25 

Segundo a aluna este docente vem mantendo uma postura bastante rígida e até 26 

aplicando faltas. O Professor Jorge Megid solicitou ao CAP que encaminhe o caso junto 27 

à Coordenação de Licenciaturas para tratar do assunto diretamente com o Professor 28 

Pedro Cunha. O Professor Pedro Cunha informou que o problema já chegou à 29 

Coordenação  e que o mesmo vem sendo analisado. c) A Professora Maria Carolina 30 

Galzerani convidou toda a comunidade para a Palestra “Mapa e Mosaico: a História Oral 31 

na Educação Matemática”, com o Prof. Dr. Antonio Vicente Marafioti Garnica da UNESP 32 

de Bauru e de Rio Claro, que ocorrerá dia 26/10, às 09:30 horas, no Auditório da 33 

Biblioteca/FE, sob a realização dos grupos de pesquisa HIFEM, VIOLAR e “Memória, 34 

História e Educação”. d) O Professor Silvio Gallo: 1-  informou que a Coordenação de 35 

Pós-Graduação terminou a revisão dos dados do DATACAPES de 2004, uma vez que a 36 

CAPES deu prazo de 03 anos para que isto ocorresse. Salientou que os dados mostram 37 

uma melhoria significativa da produção docente e que também foi equacionado o 38 

problema do vínculo da produção aos Grupos de Pesquisa. Informou ainda que no dia 39 

15/12 a CAPES abrirá o software para o preenchimento dos dados para o 40 

DATACAPES/2006 e que o prazo final será dia 30/03/2007; 2- convidou toda a 41 

comunidade para a palestra: “A Experiência da Verdade” que será ministrada pelo Prof. 42 

Dr. Antonio Muniz de Rezende, Professor Titular aposentado do DEFHE/FE, no dia 31/10, 43 

às 14:00 horas, no Auditório da Biblioteca/FE. e) O Professor Renê Trentin: 1- 44 

aproveitou para propor que a Avaliação CAPES seja repensada no âmbito da FE, pois 45 

nos Seminários que trataram do assunto percebeu um certo esvaziamento da participação 46 

de docentes e estudantes; 2- registrou sua satisfação com relação ao  recebimento rápido 47 

dos novos móveis para as salas dos docentes e cumprimentou a Direção/FE pela medida. 48 

Disse também que espera que os outros docentes possam ser contemplados no decorrer 49 

do próximo ano. f) O Professor Jorge Megid: 1- parabenizou o Centro Acadêmico de 50 

Pedagogia – CAP pela organização da “Semana da Pedagogia” e agradeceu o convite 51 
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feito à Direção/FE para participar da abertura do referido evento. Agradeceu ainda as 1 

estudantes organizadoras do evento que, cordialmente, compreenderam as limitações da 2 

Direção/FE com relação ao orçamento; 2- informou que o Curso de Pedagogia/FE 3 

recebeu o prêmio de melhor curso da Área de Ciências Humanas do país, pelo Guia do 4 

Estudante da Editora Abril, na edição 2006. Disse que neste ano foram avaliados mais de 5 

7.000 cursos de graduação em todas as áreas de conhecimento, sendo premiados 10 6 

cursos, um em cada área; desse modo, o curso de Pedagogia da FE-Unicamp foi 7 

considerado um dos dez melhores cursos de graduação de todo o país e o melhor na 8 

área de Humanidades. A entrega do prêmio ocorreu no dia 02/10/2006, no Teatro 9 

Abril/SP, em cerimônia que a FE esteve presente representada pela Direção e pela 10 

Coordenação de Pedagogia  Aproveitou para parabenizar toda a comunidade, pois esse 11 

resultado é fruto do trabalho coletivo de docentes, funcionários e estudantes. Em especial, 12 

agradeceu à Coordenação e à Secretaria do Curso de Pedagogia, pois a premiação 13 

dependeu em grande medida do preenchimento cuidadoso de um extenso e minucioso 14 

questionário sobre o curso; 3- informou que o Prof. Dr. Luis Enrique Aguilar foi convidado, 15 

pelo Diretor de Avaliação da Área Educação da CAPES, Prof. Dr. Roberto Verhine, a 16 

compor a Comissão de Avaliação da CAPES, Área Educação. Lembrou que o Prof. Dr. 17 

Luiz Carlos de Freitas era membro da Comissão, mas solicitou sua saída no 1º. semestre 18 

deste ano. Salientou que, com a indicação do Prof. Luis Aguilar, a UNICAMP e a FE 19 

continuarão mantendo uma importante representação no cenário da pós-graduação 20 

nacional; 4- parabenizou o Professor Silvio Gallo e toda a equipe da Coordenação de 21 

Pós-Graduação/FE pela continuidade do trabalho iniciado pelo Professor Luis Aguilar com 22 

relação ao Relatório DATACAPES; 5- informou que a Direção/FE conversou com o 23 

Professor Silvio Gallo a respeito do Processo Seletivo/2008 e que o cronograma  24 

elaborado pela Coordenação deverá ser aprovado pela Comissão de Pós-graduação e 25 

submetido à Congregação na sua reunião de novembro ou dezembro/2006; 6- informou 26 

que, conforme decisão do Seminário de Avaliação da Pós-graduação, ocorrido no final de 27 

2005, a CPG constituiu as duas Comissões de Estudo propostas no seminário: “Currículo 28 

da Pós-Graduação” e “Linhas de Pesquisa”, e que ambas já iniciaram seus trabalhos; 7- 29 

informou que a FE foi consultada para oferecer um Curso de Gestão Educacional para a 30 

Secretaria Municipal de Campinas e que, a partir do momento em que a Direção/FE 31 

obtiver informações mais concretas, fará os devidos encaminhamentos junto aos 32 

coordenadores e docentes do atual Curso de Gestores; 8- informou que foi encerrada a 33 

colocação dos Projetores Multimídias em todas as salas de aula auditórios, sendo que o 34 

custo da aquisição foi da ordem de R$ 130.000,00, um pouco superior ao previsto 35 

inicialmente pois o processo envolveu também a sonorização de todas as salas de aula, 36 

permitindo, agora, a instalação de microfones nas salas, de forma a colaborar com os 37 

docentes que apresentam problemas vocais e atendendo antiga reivindicação dos 38 

mesmos. Aproveitou para agradecer os Setores de Multimeios, de Informática e de 39 

Finanças pelo trabalho no decorrer de todo o processo, o qual teve a duração de seis 40 

meses; 9- agradeceu a colaboração do Professor Renê Trentin como Chefe do DEFHE e 41 

membro desta Congregação/FE e salientou sua presença sempre muito marcante, crítica 42 

e colaborativa na FE e neste colegiado. O Professor Renê Trentin aproveitou o ensejo 43 

para agradecer a paciência, a solidariedade e o companheirismo dos docentes, 44 

estudantes e funcionários, principalmente no início de sua gestão junto ao DEFHE, tendo 45 

em vista sua falta de experiência administrativa, num momento em que o Departamento 46 

apresentava alguns problemas. Disse que durante todo este tempo amadureceu bastante 47 

e que torce pelo trabalho de todos nesta Congregação. Pediu ainda desculpas pelas 48 

palavras mal colocadas em determinados momentos e solicitou o apoio ao seu sucessor, 49 

Professor César Nunes. A Professora Angela Soligo lembrou que o Professor Renê 50 

Trentin é uma pessoa que se envolve muito em todas as situações e que, em sua opinião, 51 
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ficou mais jovem após estes anos junto à chefia do DEFHE. A Professora Regina de 1 

Souza disse fazer suas as palavras da Professora Angela Soligo  e completou dizendo 2 

gostar muito da honestidade e franqueza do Professor Renê Trentin, características 3 

própria de sua personalidade. g) A Professora Regina de Souza: 1- parabenizou o 4 

Centro Acadêmico de Pedagogia – CAP pelo amadurecimento demonstrado na 5 

organização da “Semana da Pedagogia”, bem como pelo Programa elaborado que 6 

contemplou todas as Áreas da FE; 2- reiterou a solicitação dos senhores Chefes de 7 

Departamento quanto ao cuidado na elaboração do SIPEX por conta do Anuário 8 

Estatístico da Unicamp. Solicitou ainda que a migração dos dados seja verificada com 9 

cautela, pois já percebeu alguns problemas nesse sentido. Aproveitando a oportunidade, 10 

o Professor Jorge Megid sugeriu que, até o dia 31/10, as Secretarias de Departamento 11 

gerem alguns Relatórios de Atividades pelo SIPEX e, dessa forma, verifiquem se a 12 

produção docente também está inserida no Anuário de Pesquisa. Caso encontrem 13 

problemas, comuniquem à Professora Regina de Souza, que discutirá o assunto com  a 14 

Pró-reitoria de Pesquisa. A Professora Angela Soligo registrou que grande parte do 15 

problema é com relação à alimentação do SIPEX que não absorve os dados inseridos . 16 

Em sua opinião, é um ritual insano porque o sistema não funciona. Continuando, a 17 

Professora Regina: 3- comentou os dois documentos anexos à pauta: “Fundo de Apoio à 18 

Publicação em Periódicos Internacionais da FE/UNICAMP”, revisto pela Direção e pela 19 

Coordenação de Pós-Graduação, e “Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP-FE)”, revisto pela 20 

Direção/FE; a seguir, prestou alguns esclarecimentos acerca dos mesmos. II) ORDEM 21 

DO DIA: A) Para Ciência: A.1) Reunião da CEPE/FE aberta aos membros da 22 

Congregação, dia 31/10/2006. Assunto: Carga didática docente (revisão de planilhas e 23 

quadros) e elaboração de documento sobre encargos anuais de disciplinas para análise 24 

dos Departamentos. O Professor Jorge Megid reiterou o convite para essa reunião, que 25 

atende uma deliberação da reunião da Congregação de setembro/06. A.2) OF.DEFHE nº. 26 

69/2006 – substituição do Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira pelo Prof. Dr. César 27 

Apparecido Nunes na Chefia do DEFHE. A.3) Prestação de contas (receitas e despesas) 28 

janeiro a setembro de 2006. Neste momento, foi distribuído aos senhores conselheiros os 29 

documentos: “Proposta Orçamentária-FE - Receitas Previstas/Realizadas Jan-Set.2006” e 30 

“Proposta Orçamentária-FE - Despesas Previstas/Realizadas Jan-Set.2006”. Após alguns 31 

esclarecimentos solicitados pelos Srs. Conselheiros, o Professor Jorge Megid lembrou 32 

que a prestação de contas anual será item de deliberação da reunião da Congregação de 33 

dezembro/2006. A.4) Resolução GR-43, de 28/08/2006 que dispõe sobre a implantação 34 

de Áreas livres de Tabaco nas Universidades; Documento “Implantação de Áreas Livres 35 

de Tabaco”. Houve uma discussão acerca do assunto, bem como se a FE deveria ou não 36 

constituir a Comissão solicitada na Resolução GR. Não havendo consenso, decidiu-se 37 

incluir o assunto para deliberação como item C.11. B) Para Homologação: B.1) 38 

Concurso para Professor Livre Docente na Área de Filosofia da Educação, nas Disciplinas 39 

EP130 – Filosofia da Educação I e EP230 – Filosofia da Educação II – DEFHE. Parecer 40 

da Comissão Julgadora. Candidato: Prof. Dr. César Apparecido Nunes. De início, foi 41 

realizada a leitura do parecer elaborado pela Comissão, a qual atribuiu nota final 10,0 ao 42 

Professor César Nunes. A seguir, o Professor Renê Trentin parabenizou, em nome do 43 

DEFHE, o Professor César Nunes e registrou que sua atuação boi bastante comentada e 44 

elogiada por toda a comunidade. O Professor Jorge Megid, em nome da Direção e da 45 

Congregação/FE, parabenizou o Professor César Nunes. Inclusões em Pauta: - 46 

Revalidação de Diploma de Graduação de Ana Cecília Santos Padilla; e – Resolução GR-47 

43, de 28/08/2006 que dispõe sobre a implantação de áreas livres de tabaco na 48 

Universidade, Documento “Implantação de áreas livres de tabaco”. Os itens  acima serão 49 

apreciados como itens C.10 e C.11, respectivamente. C) Para Deliberação: os itens a 50 

seguir não foram destacados e colocados em votação foram aprovados por unanimidade: 51 
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C.1) Solicitação de abertura de Concurso Público para preenchimento de 01 Cargo de 1 

Professor Doutor, em RTP, na Área de Política Educacional: Educação Básica, na 2 

Disciplina EP163 – Política Educacional: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 3 

– DEPASE. Solicitação do Prof. Dr. Pedro Ganzeli. C.2) Solicitação de abertura de 4 

Concurso Público para preenchimento de 01 Cargo de Professor Doutor, em RTP, na 5 

Área de Educação e Cultura, nas Disciplinas EL756 – Prática de Ensino de Geografia e 6 

Estágio Supervisionado I e EL856 – Prática de Ensino. Solicitação do Prof. Dr. Wencesláo 7 

Machado de Oliveira Júnior. C.3) Concurso para Professor Livre Docente na Área de 8 

Psicologia do Desenvolvimento, na Disciplina EL300 – Psicologia Educacional – 9 

Adolescência – DEPE. C.4) Concurso para Professor Livre Docente na Área de Psicologia 10 

do Desenvolvimento, na Disciplina EL300 – Psicologia Educacional – Adolescência – 11 

DEPE. Comissão Julgadora: Titulares: Profª. Drª. Anita Liberalesso Neri – FE/UNICAMP, 12 

Prof. Dr. Valério José Arantes – FE/UNICAMP, Prof. Dr. Afonso Antonio Machado – 13 

UNESP-Rio Claro, Profª. Drª. Edna Maria Marturano – USP-Ribeirão Preto, Eunice 14 

Soriano de Alencar – UnB; Suplentes: Prof. Dr. Carlos Alberto V. França – FE/UNICAMP, 15 

Prof. Dr. Durlei de Carvalho Cavicchia – UNESP, Profª. Drª. Marisa Lopes da Rocha – 16 

UERJ. C.5) Solicitação de licença Especial (semestre sabático) da Profª. Drª. Áurea Maria 17 

Guimarães, no período de 01/02 a 31/07/2007. Aprovada na reunião do DEPRAC de 18 

11/10/06. C.6) Relatório de Atividades (semestre sabático) da Profª. Drª. ROSELY 19 

Palermo Brenelli – DEPE. Parecer do Departamento. C.7) Indicação de membro suplente 20 

para participar das atividades do Comitê de Ética em Pesquisa da FCM. Manifestação dos 21 

Departamentos: DEFHE: Prof. Dr. César Ap. Nunes; DELART e DEPASE: não indicaram. 22 

C.8) Proc.nº. 01-P-5312/05 – revalidação de diploma de Mestrado em Educação de 23 

Rozana Deorce Ferreira. Parecer contrário da Comissão. A seguir, passou-se à 24 

apreciação dos itens destacados: C.9) Regulamento do uso do Auditório “Maurício 25 

Tragtenberg” da Biblioteca “Prof. Joel Martins” da Faculdade de Educação. Após a leitura 26 

do documento percebeu-se que o regulamento possibilita o uso do Auditório para a 27 

comunidade sem muitas restrições. O Professor Jorge Megid fez algumas sugestões de 28 

alteração de redação  em vários artigos, colocando, a seguir, em votação o documento 29 

com as alterações propostas, o que foi aprovado por unanimidade. O Regulamento 30 

aprovado já com as alterações  encontra-se anexo a esta ata. C.10) Revalidação de 31 

Diploma de Graduação para Ana Cecília Santos Padilla. Após a Professora Angela Soligo 32 

ler o parecer elaborado pela Comissão, desfavorável ao pedido, o parecer foi aprovado 33 

por unanimidade. C.11) Resolução GR-43, de 28/08/2006 que dispõe sobre a implantação 34 

de Áreas livres de Tabaco nas Universidades, Documento “Implantação de Áreas Livres 35 

de Tabaco”. Tendo em vista a discussão ocorrida no expediente e não havendo consenso 36 

com relação a essa Resolução GR, o Professor Jorge Megid sugeriu, para evitar 37 

conflitos junto à Reitoria, que a FE aplique internamente somente aquilo que for 38 

consensual. Sugeriu ainda que seja constituída uma Comissão para elaborar um 39 

documento demonstrando a discordância da FE com relação a diversos pontos do 40 

documento, segundo as manifestações de alguns conselheiros no Expediente. Alertou 41 

também que atender a Lei Federal que dispõe sobre as restrições ao uso de produtos 42 

fumígeros em recintos coletivos é uma obrigação da Unidade, mas que a participação nas 43 

reuniões solicitadas pela Reitoria para tratar do assunto em questão fica a cargo de 44 

decisão desta Congregação. A Professora Norma Sandra acha a Resolução equivocada 45 

em vários itens e defendeu a idéia da elaboração de uma manifestação desta 46 

Congregação para a Reitoria, conforme sugestão do Professor Jorge Megid. A 47 

Professora Maria Carolina B. Galzerani disse que, apesar de achar que a medida 48 

chegou de maneira atravessada, reconhece que já passou por diversos momentos 49 

constrangedores com relação aos fumantes na FE. Disse ainda não concordar com a 50 

Resolução GR mas que, por outro lado, a FE pode aproveitar a oportunidade para discutir 51 
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a forma de enfrentar o problema internamente. O Professor Sérgio Leite sugeriu a 1 

elaboração de um documento demonstrando as incoerências da Resolução/GR, bem 2 

como acha necessária a preservação da saúde de todos; questiona se há necessidade da 3 

instalação de áreas específicas para fumantes na Unidade, ou se somente em salas 4 

fechadas isto não poderia ocorrer. O Professor Renê Trentin disse que a forma 5 

apresentada pela Reitoria foi equivocada e, por isso, está fazendo efeito contrário, e que 6 

concorda com a constituição de uma Comissão que seja porta-voz desta Congregação/FE 7 

à Reitoria. Salientou ainda que a demonstração de uma política diferente poderia se 8 

tornar mais eficaz. O Professor José Roberto Rus Perez alertou sobre a possibilidade 9 

da Universidade estar se precavendo com relação aos seguros de saúde e sugeriu 10 

cautela com relação às medidas a serem tomadas pela Faculdade. O Professor Pedro 11 

Cunha destacou alguns pontos do documento e sugeriu pensar se a FE vai ou não acatar 12 

o item que se refere à criação de áreas específicas para fumantes. A Professora Patrízia 13 

Piozzi disse ser contra tal área na FE, pois não vê grandes problemas na Unidade. o 14 

Professor Antonio Miguel informou que, na sua ótica, a Resolução GR excede a Lei 15 

Federal e que a FE não é obrigada a participar de nenhum programa de controle porque 16 

pode propor suas próprias normas internas. Após as manifestações acima, decidiu-se por 17 

constituir uma Comissão Especial de Assessoramento para estudar o atendimento, no 18 

âmbito da FE, ao artigo 2o da Lei Federal nº.9294/96 de 15/07/06 e seu parágrafo 19 

primeiro. A Comissão deverá apresentar os resultados do estudo na reunião ordinária da 20 

Congregação de 29/11/06, e será constituída pelos seguintes membros: Professoras 21 

Angela Soligo e Patrízia Piozzi, a servidora Maria Alice Cherubin e a estudante Gabriela 22 

Teixeira Vilhagra. Decidiu-se ainda por não constituir a “Comissão para Implantar o 23 

Programa Áreas Livres de Tabaco”, conforme a Resolução GR-43, e elaborar uma 24 

manifestação dirigida aos responsáveis na UNICAMP pelo “Programa Áreas Livres de 25 

Tabaco” comentando alguns aspectos discriminatórios e não educativos do documento 26 

“Implantação de Áreas Livres de Tabaco”. Neste momento, e tendo sido esgotada a 27 

pauta, voltou-se à apreciação do Expediente. EXPEDIENTE: breve reapresentação do 28 

Plano Diretor da FE-2003 (espaços físicos na quadra FE) e discussão sobre a 29 

organização dos espaços físicos no Prédio Principal e sobre as salas dos Grupos de 30 

Pesquisa. De início, foi distribuído aos senhores conselheiros os documentos: “Relatório 31 

Final da Comissão de Espaço/FE - 2002” e “Plantas dos Blocos do 2o andar”. A seguir, o 32 

Professor Jorge Megid lembrou da necessidade de revisão dos espaços e das normas 33 

de 2002, lembrando que, quanto ao uso das salas docentes e de professores 34 

colaboradores já houve uma revisão pela Congregação, em sua última reunião. A 35 

Professora Patrízia Piozzi disse que, apesar de entender o problema que a Direção/FE 36 

está enfrentando, a exclusão dos professores colaboradores é uma forma de 37 

discriminação e sugeriu para os Grupos de Pesquisa que não usam todos os dias os seus 38 

respectivos espaços que compartilhem com outros Grupos. O Professor Jorge Megid 39 

esclareceu que tal proposta já foi apreciada pela CEPE/FE neste ano, fazendo-se 40 

inclusive contatos com os coordenadores de grupos de pesquisa que contam com 41 

somente 1 docente do quadro permanente. No caso dos grupos GEMDEC, GETCE e 42 

GPTECO, passaram a ocupar uma única sala, o que permitiu alocar dois grupos de 43 

pesquisa que ainda não tinham sala; todavia, outros grupos não concordaram com essa 44 

medida. O Professor Renê Trentin informou que na reunião do DEFHE a discussão foi 45 

bastante polêmica e, por isso, encaminhou um ofício à Direção/FE solicitando maiores 46 

informações a respeito do espaço físico da FE. Com relação aos Grupos de Pesquisa, 47 

acha que a Direção/FE tem que tomar uma posição de acordo com a dinâmica de cada 48 

Grupo. Salientou ainda que, apesar de entender as dificuldades enfrentadas pela 49 

Direção/FE, é preciso detectar os problemas e as reais necessidades de cada Grupo. O 50 

Professor Antonio Miguel sugeriu rever os espaços dos Grupos de Pesquisa que 51 
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acabam acumulando materiais e livros nas respectivas salas e que um estudo cauteloso 1 

seja feito de acordo com a realidade de cada Grupo. O Professor Jorge Megid 2 

esclareceu que, nas reuniões de 2005 do Fórum dos Grupos de Pesquisa, o assunto foi 3 

debatido e não se obteve consenso, muito pelo contrário, os coordenadores de grupos 4 

com 1 docente do quadro permanente evitaram tratar o assunto; a questão foi então 5 

transferida para a CEPE/FE. O Professor Sérgio Leite acha necessário enfrentar o 6 

problema de vez e que qualquer medida tomada será considera injusta pois, com certeza, 7 

alguém deverá abrir mão de parte do seu espaço. A Professora Maria Carolina B. 8 

Galzerani sugeriu uma discussão ampla e séria, com critérios definidos, bem como se 9 

pensar nos espaços articulados com as linhas de pesquisas de cada Grupo. O Professor 10 

Renê Trentin sugeriu ainda um olhar sério e objetivo e que sejam levantadas as 11 

necessidades reais de cada Grupo de Pesquisa. O Professor Pedro Cunha, esclareceu 12 

que a CEPE/FE vem trabalhando tendo em vista a nova realidade da FE, e que os Grupos 13 

de Pesquisa terão que dividir os espaços já estabelecidos, mesmo porque outros espaços 14 

coletivos precisarão ser criados. O Professor Sérgio Leite lembrou que historicamente a 15 

FE tem uma visão de privacidade e que chegou o momento desta atitude ser revista, 16 

porque a criação de mais espaços coletivos será inevitável. Tendo em vista o avançar da 17 

hora, o Professor Jorge Megid sugeriu que o tema continue a ser discutido com base na 18 

realidade atual e com a realização de reuniões gerais envolvendo a CEPE/FE e os 19 

responsáveis pelos Grupos de Pesquisa. Nada mais havendo a tratar, eu Sueli Ap. 20 

Bonatto, redigi e digitei a presente ata, que assino e submeto à apreciação dos senhores 21 

membros. Campinas, 25 de outubro de 2007.  22 


