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ATA DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE 1 

DE EDUCAÇÃO. Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e seis, reuniu-se na 2 

sala do bloco C, 1º. andar, a Congregação da Faculdade de Educação, com a presença 3 

dos seguintes membros: Ana Lúcia Goulart de Faria, Ana Lúcia Guedes Pinto, Anna 4 

Regina Lanner de Moura, Angela de Fátima Soligo, Antonio Miguel, Débora Imada de 5 

Jesus, Débora Mazza, Eliana da Silva Felipe, Elizabeth Nogueira Gomes da Silva Mercuri, 6 

Estevon Nagumo, Flávia Leila da Silva, Jorge Megid Neto, José Roberto Rus Perez, 7 

Luciana Aparecida Grandin, Luis Enrique Aguilar, Márcia Maria Strazzacappa Hernández, 8 

Maria Alice Cherubin, Mateus Camargo Pereira, Norma Sandra de Almeida Ferreira, 9 

Pedro da Cunha Pinto Neto, Pedro Ganzeli, Perciliana Pena, Raquel Pigatto Vale 10 

Menezes, Regina Maria de Souza, Renê José Trentin Silveira, Roberta Gurgel Azzi e 11 

Sérgio Antonio da Silva Leite. Ausência justificada: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim. 12 

De início, o Professor Jorge Megid submeteu à apreciação a Ata da Ducentésima 13 

Segunda Reunião Ordinária, a qual foi aprovada com 03 abstenções e com as seguintes 14 

ressalvas: Página 03, linhas 44/46 - feita pela Professora Ana Lúcia G. Pinto - o parágrafo 15 

ficou assim redigido: “....infelizmente, isto não ocorreu quando o DEPRAC solicitou ajuda 16 

ao DECISE para dividir a disciplina EL642 que precisava ser oferecida nos cursos diurno 17 

e noturno, obtendo o DEPRAC uma resposta negativa do DECISE”; Página 04, linhas 18 

10/17 – feita pela Professora Angela Soligo – o parágrafo ficou assim redigido: “.... dois 19 

docentes para atuarem na disciplina de LIBRAS, em conformidade com o Decreto 20 

Presidencial 5626. Neste sentido, houve uma discussão entre os senhores conselheiros a 21 

respeito de outras formas de exclusão lingüistica, ficando aprovada a inclusão das 22 

disciplinas LIBRAS e Português como segunda língua, no currículo do Curso de 23 

Pedagogia, com extensão de oferta para as licenciaturas com a previsão de contratação 24 

de dois docentes plenos para atuarem nas referidas disciplinas, na pesquisa e extensão.”; 25 

Página 03, linhas 20 e 23 – feita pela Professora Norma Sandra F. de Almeida – trocar a 26 

palavra “gramatical” por “modalidade escrita”; Página 06, linha 32 – feita pela Professora 27 

Norma Sandra F. de Almeida – o parágrafo ficou assim redigido: “....que os pareceres 28 

sejam melhor elaborados e detalhados quanto ao  trabalho acadêmico, autor, título, tema 29 

e outras informações relevantes sobre o conteúdo do trabalho.”; Página 06, linha1/2 - feita 30 

pela Professora Elizabeth Mercuri – acrescentar o parágrafo: “... pois trata-se de direito do 31 

interessado em ter seu trabalho analisado por mais de 01 docente”; Página 05, linha 18 – 32 

feita pela Professor Renê Trentin – acrescentar o seguinte parágrafo: “... que deixem suas 33 

respectivas representações para outros que tiverem interesse e que os representados 34 

também se disponibilizem a acompanhar mais de perto o trabalho dos representantes, 35 

dando-lhe retaguarda e fortalecendo sua representação.”; Página 02, linhas 33/36 – feita 36 

pela Professora Roberta Azzi – o parágrafo ficou assim redigido: “A Professora Roberta 37 

Azzi salientou que talvez o texto produzido não reflita exatamente a riqueza das 38 

discussões feitas nas reuniões mas, quando ele for disponibilizado poderá ser aprimorado 39 

com sugestões, que serão muito bem vindas.” Antes da apreciação da “Ordem do Dia”, o 40 

Professor Jorge Megid lembrou que, conforme decidido na reunião do mês de abril, o 41 

“Expediente” terá início às 11 horas e o único ponto a ser discutido será a “Inserção da FE 42 

em Programas de Formação Continuada e suas relações com os Órgãos Centrais da 43 

Unicamp e os Sistemas Públicos Educacionais”. II) ORDEM DO DIA: A) Para Ciência: 44 

A.1) Câmara Municipal de Campinas – Diretoria de Operações: Concessão de Diploma de 45 

Honra ao Mérito ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade da 46 

Faculdade de Educação, por ter se destacado de forma exemplar no trabalho de 47 

promoção do acesso, permanência e prosseguimento dos estudos superiores de pessoas 48 

com deficiência no Município de Campinas. A.2) Previsão de Arrecadação do ICMS 49 

líquido, liberações financeiras e folha de pagamento das Universidades Estaduais 50 

Paulistas – período: janeiro a dezembro/2005. O Professor Jorge Megid, a pedido do 51 
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estudante Mateus Pereira Camargo, prestou alguns esclarecimentos com relação à 1 

disparidade de leituras de arrecadação entre o “Fórum das Seis” e o CRUESP. A 2 

Professora Angela Soligo chamou a atenção para a possibilidade da USP e UNESP 3 

darem, neste momento de negociação, reajustes salariais maiores que a UNICAMP. 4 

Desta forma, a Universidade poderá ficar sozinha nesta luta. O Professor Pedro Ganzeli 5 

aproveitou para lembrar que hoje, às 12 horas, haverá assembléia na ADUNICAMP e que 6 

os docentes devem ficar atentos ao nível de mobilização. A.3) Distribuição do Quadro 7 

Docentes da UNICAMP por níveis MS-3, MS-5 e MS-6. O referido quadro encontra-se 8 

anexado ao  original desta ata. A.4) Proposta de implantação do novo Campus de Limeira 9 

– documento elaborado pelo GT – Campus de Limeira e distribuído aos Diretores em 10 

15/05/06. A CEPE/FE propôs uma Reunião Geral de estudos para 07/06/06. Inicialmente, 11 

o Professor Jorge Megid informou que durante a discussão do documento, a CEPE/FE 12 

considerou importante ter conhecimento mais amplo do projeto e propostas para o 13 

Campus de Limeira e a proposição de um debate em que os responsáveis e idealizadores 14 

pela implementação dos novos cursos pudessem compartilhar suas idéias com a 15 

comunidade da FE. Esta proposta foi acatada pela CEPE/FE e foi proposto o dia 16 

07/06/2006 para a realização da Reunião Geral. A Professora Angela Soligo informou 17 

que, na penúltima reunião da CCG, houve um relato acerca da implementação dos novos 18 

cursos que serão oferecidos e vários Coordenadores manifestaram estranhamento e 19 

surpresa, pois não foram consultados a respeito do assunto. Como exemplo, citou a 20 

proposta do Curso de Psicologia que, além de ser aberto na área de saúde, não contará 21 

com nenhum Psicólogo na Comissão e também os sérios problemas existentes na 22 

proposta de Licenciatura em Ciências da Natureza. Informou ainda que o início dos 23 

cursos está previsto para 2007 e que, apesar da CCG não ter aprovado, a proposta existe 24 

uma pressão muito forte para que isto ocorra. O Professor Sérgio Leite disse que o tema 25 

é bastante polêmico e é inevitável sua discussão, pois se trata do futuro da Universidade. 26 

A Professora Ana Lúcia G. de Faria disse não concordar com a data sugerida pela 27 

CEPE/FE para a realização da Reunião Geral, ou seja 07/06, pois acha necessário uma 28 

análise prévia nos Departamentos, bem como aqui na Congregação/FE. A Professora 29 

Norma Sandra Ferreira, membro da CEPE/FE, esclareceu que a idéia não é tomar 30 

nenhuma decisão nesse dia e, sim, solicitar esclarecimentos ao Grupo de Trabalho que 31 

estará presente. O Professor Jorge Megid, após consultar os senhores conselheiros  32 

confirmou a realização da reunião no dia 07/06/2006, às 14 horas. A.5) Carta do Centro 33 

Acadêmico de Pedagogia/FE em agradecimento ao Prof. Dr. Vicente Rodriguez pelo seu 34 

trabalho junto à Coordenação de Extensão/FE. A referida carta encontra-se anexada ao 35 

original desta ata. B) Para Homologação: B.1) Resultado da consulta para escolha do 36 

Coordenador da Comissão de Biblioteca/FE. Candidata: Profª. Drª. Ana Maria Falcão de 37 

Aragão Sadalla. Docentes: Sim: 62 (86,2%), Brancos: 06 (8,3%), Nulos: 04 (5,5%), Total: 38 

72 (100%). B.2) Resultado da consulta para escolha do Coordenador de Extensão/FE. 39 

Candidato: Prof. Dr. Sérgio Antonio da Silva Leite. Docentes: Sim: 59 (81,9%), Brancos: 40 

10 (13,9%), Nulos: 03 (4,2%), Total: 72 (100%); Funcionários: Sim: 53 (94,6%), Brancos: 41 

03 (5,4%), Total: 56 (100%); Alunos: Sim: 91(93,8%), Brancos: 03 (3,1%), Nulos: 03 42 

(3,1%), Total: 97 (100%). B.3) Resultado da consulta para escolha do Coordenador para 43 

escolha do Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação/FE. Candidato: Prof. Dr. Silvio 44 

Donizetti de Oliveira Gallo. Docentes: Sim: 64 (88,9%), Brancos: 05 (6,9%), Nulos: 03 45 

(4,2%), Total: 72 (100%). Alunos: Sim: 30 (100%), Total: 30 (100%). O Professor Renê 46 

Trentin lamentou, mais uma vez, a pouca participação dos estudantes nos referidos 47 

processos e salientou que isto tem se tornado cada vez mais freqüente. Com relação a 48 

participação dos docentes também acha que poderia ter sido maior. O Professor José 49 

Roberto Rus Perez, em nome do DEPASE, parabenizou o Professor Luis Enrique Aguilar 50 

pelos 04 anos de gestão junto à Coordenação de Pós-Graduação e destacou, 51 
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principalmente, a organização dos dados DATACAPES, bem como o crescimento e 1 

fortalecimento da Pós-Graduação tanto nos órgãos internos como externos à 2 

Universidade. O Professor Sérgio Leite disse que sua candidatura foi em função dos 3 

vários convites recebidos e também pelo fato de estar bastante envolvido com os Cursos 4 

de Extensão/FE que, em sua opinião, ainda carecem de estudos para seu fortalecimento. 5 

Informou que aposta muito numa política de base e deixou claro que pretende continuar o 6 

processo já iniciado, pois acha que a FE está no caminho certo. Salientou ainda que está 7 

à disposição de toda a comunidade e, principalmente, dos estudantes para conversar e 8 

discutir qualquer tipo de problema. Finalizou, dizendo não ter gostado da postura dos 9 

estudantes ao divulgarem uma carta à comunidade informando sua não disposição em 10 

atendê-los, antes mesmo de ter assumido o cargo de Coordenador. A estudante Flávia 11 

da Silva esclareceu que a pouca participação dos estudantes no processo de escolha do 12 

novo Coordenador aconteceu porque os mesmos não tem relação direta com a extensão 13 

e que, com referência à divulgação da carta os estudantes tentaram agendar uma reunião 14 

com o Professor Sérgio Leite, mas sem sucesso. O Professor Renê Trentin lembrou que 15 

a pouca participação dos estudantes ocorre há muito tempo e não reflete somente nos 16 

processos eleitorais mas também em outros momentos decisivos da FE. Sugeriu que toda 17 

a comunidade pense seriamente na questão para verificar o que está acontecendo. A 18 

estudante Luciana Leandro da Silva informou que a carta foi elaborada por um grupo 19 

de estudantes e que a idéia não foi atacar o Professor Sérgio Leite e, sim a tentativa de 20 

um diálogo pois não existe formalmente este espaço para os estudantes. O Professor 21 

Antonio Miguel também acha que não houve nenhuma intenção de ataque por parte dos 22 

estudantes e salientou que a presença dos mesmos é muito importante em todos os 23 

colegiados internos. Sugeriu ainda a revisão do Regimento da FE com relação à 24 

participação dos estudantes e funcionários nas consultas para os diversos cargos. O 25 

Professor Sérgio Leite aproveitou para solicitar aos Senhores Chefes de Departamento 26 

a revisão dos representantes docentes junto à Comissão de Extensão. A Professora 27 

Débora Mazza manifestou seu desconforto com relação a participação dos 28 

representantes docentes junto às Comissões e esclareceu que nas reuniões do DECISE 29 

sempre existe um espaço para discutir os assuntos trazidos pelos representantes das 30 

diversas Comissões. A Professora Angela Soligo reforçou a fala do Professor Sérgio 31 

Leite pois acha que a falta de comunicação realmente existe.  O Professor Sérgio Leite 32 

disse que apenas propôs a revisão dos nomes dos representantes por achar que este é o 33 

momento certo para melhorar o canal de comunicação entre os Departamentos e as 34 

Comissões. A  Professora Roberta Azzi acha necessário rediscutir o papel das 35 

representações docentes coletivamente e não somente com as Chefias de Departamento. 36 

A Professora Ana Lúcia G. de Faria disse que não constou nas planilhas dos resultados 37 

a porcentagem dos votos com relação ao universo eleitoral e que ela própria já solicitou 38 

isto em outras ocasiões. O Professor Antonio Miguel esclareceu que as planilhas 39 

completas constam das atas que serão veiculadas via rede docente.  Após as 40 

manifestações acima, o Professor Jorge Megid colocou em votação os itens B.1, B.2 e 41 

B.3, os quais foram homologados por unanimidade. A seguir, o Professor Jorge Megid 42 

agradeceu, em nome da Congregação/FE, ao Professor Vicente Rodriguez pelo seu 43 

trabalho frente à Coordenação de Extensão/FE, não somente por ter sido o primeiro 44 

Coordenador, mas também por ser um dos responsáveis pela implantação da Política de 45 

Extensão/FE, bem como um dos principais colaboradores da Direção/FE, principalmente, 46 

na transição do cargo da Professora Agueda Bittencourt a sua pessoa. Aproveitou 47 

também para agradecer ao Professor Luis Enrique Aguilar pelos 04 anos junto na 48 

Coordenação de Pós-Graduação, bem como sua participação nos órgãos externos à 49 

Universidade e no intenso trabalho que demandou a Reformulação dos Cursos de Pós-50 

Graduação. Finalizando, o Professor Luis Enrique Aguilar, após agradecer aos 51 
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Senhores Diretores/FE, Professores Jorge Megid e Regina Maria de Souza pelo apoio 1 

recebido durante toda sua gestão, fez a seguinte declaração, a qual segue na íntegra: 2 

“Agradeço em primeiro lugar os funcionários Gislene P. Gonçales, Nadir Ap. G. Camacho, 3 

Rita Cristina F. P. Lanoux, Dorival Ignácio de Oliveira, Cleonice Pardin e Ábia Luiza e com 4 

eles os estagiários e auxiliares que nos ajudaram a “tocar o barco”. Eles, incansáveis 5 

representam o maior exemplo de solidariedade, seriedade, compromisso e 6 

responsabilidade no que fazem dia a dia. Agradeço também aos meus solidários colegas 7 

de Departamento, Professores, muitos, com toda discrição, disfarçaram meus erros, me 8 

alentaram no sucesso e por cima de tudo, me encorajaram para transitar com confiança 9 

na Universidade Pública hoje difícil e contraditória. Eles me deram o respeito 10 

essencialmente humano pelo trabalho que fazia. Agradeço aos meus amigos sempre 11 

generosos comigo, e aos membros da CPGs, aos membros das APGs que sempre 12 

lutaram solidários para realizar os Seminários de Teses e Dissertações, aos colegas que 13 

organizaram e levaram adiante o Seminário de Reformulação da Pós-Graduação e aos 14 

que com seu respeito me confiaram esta tarefa que hoje estou finalizando e espero não 15 

ter defraudado sua confiança. Agradeço aos que me acompanharam silenciosamente por 16 

esta trilha porque também a eles posso olhar e saber que continuaremos a sonhar com 17 

dias melhores. Também lhes agradeço pelo trabalho que quotidianamente fazem e que 18 

valorizo demais! Muito obrigado”. Inclusões em Pauta: - Adequação do Regimento da FE 19 

no que se refere à composição da Comissão de Licenciaturas; - Manifestação da FE ao 20 

Conselho Estadual de Educação com respeito a fatos ocorridos na FE durante o processo 21 

de Reconhecimento do Curso de Pedagogia – PEFOPEX. As inclusões foram aprovadas 22 

por unanimidade e serão apreciadas como itens C.21 e C.22, respectivamente. C) Para 23 

Deliberação: os itens abaixo relacionados não foram destacados e colocados em votação 24 

foram aprovados por unanimidade: C.1) Solicitação de abertura de Concurso para 25 

Professor Livre Docente, na Área de Currículos, na Disciplina EP162 – Escola e Currículo 26 

– DEPRAC. Candidata: Profª. Drª. Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira. Parecer favorável 27 

do DEPRAC. C.2) Solicitação de integração de Professor Colaborador Voluntário para a 28 

Profª. Drª. Eloisa de Mattos Hofling – DECISE. Pareceres favoráveis do DECISE e da 29 

CPG/FE. C.18) Relatório Final do Curso “Ler para Aprender” – 2005 – Programa do 30 

Saber, elaborado pelo Prof. Dr. Ezequiel Theodoro da Silva. Parecer favorável da CEFE. 31 

C.19) Proc.01-P-26448/05 – elaboração de Catálogo de Graduação/2007 do Curso 56 – 32 

Licenciatura Integrada Química-Física – sem alterações. C.20) Proc.01-P-26446/05 – 33 

elaboração de Catálogo de Graduação/2007 dos Cursos de Licenciatura. A seguir, 34 

passou-se à apreciação dos itens destacados: C.3) Relatório de Atividades – Pareceres 35 

dos Departamentos e Coordenações: Prof. Dr. James Patrich Maher – DEPASE. A 36 

Professora Ana Lúcia G. Pinto disse ter notado conflito de dados entre os pareceres do 37 

Departamento e da Pós-Graduação e alertou que a Parecerista do Departamento 38 

pertence ao nível MS-3 e o Professor James P. Maher ao nível MS-4, portanto, está fora 39 

das normas da Universidade. Desta forma, o Relatório em questão foi retirado de pauta 40 

para compatibilização dos dados e mudança de Parecerista e, a seguir, seguirá os 41 

trâmites normais, tendo em vista o prazo. O Relatório do Professor James P. Maher será 42 

homologado na próxima reunião. C.4) Relatórios de Atividades referente à Licença 43 

Especial (semestre sabático) – Pareceres dos Departamentos: Professores Doutores Orly 44 

Zucatto Mantovani de Assis (DEPE) e Neusa Maria Mendes de Gusmão (DECISE). A 45 

Professora Ana Lúcia G. Pinto disse que o parecer elaborado pelo DEPE referente ao 46 

Relatório da Professora Orly Z.M. de Assis se parece mais com parecer referente a 47 

Relatório de Atividades Trienal e, diante disto, sugeriu que o texto seja revisto. A sugestão 48 

foi acatada por unanimidade e colocados os Relatórios em votação, ambos foram 49 

aprovados por unanimidade. Neste momento, houve inversão de pauta e passou-se à 50 

apreciação dos itens C.6 a C.14, tendo em vista que se tratam do mesmo assunto. C.6) 51 
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Proc.nº.01-P-00479/04 – revalidação de diploma de doutorado de Geraldo Antonio 1 

Fiamenghi Jr.. Parecer favorável da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 10/05/2006. 2 

C.7) Proc.nº.01-P-05180/05 – revalidação de diploma de mestrado de Ana Lúcia de 3 

Carvalho. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 10/05/2006. C.8) 4 

Proc.nº.01-P-05290/2005 – revalidação de diploma de mestrado de Cecília Deorce 5 

Ferreira. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 10/05/2006. C.9) 6 

Proc.nº.01-P-23248/2001 – revalidação de diploma de mestrado de Solange Nunes Leite 7 

Batista Coelho. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 10/05/2006. 8 

C.10) Proc.nº.01-P-23242/2001 – revalidação de diploma de mestrado de Angela 9 

Fernandes Telles. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 10 

10/05/2006. C.11) Proc.nº.01-P-23631/2004 – revalidação de diploma de mestrado de 11 

Jailson Gomes. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 10/05/2006. 12 

C.12) Proc.nº. 01-P-23239/2001 – revalidação de diploma de mestrado de Kissila Zacche 13 

Lopes de Andrade. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 14 

10/05/2006. C.13) Proc.nº.01-P-23238/2001 – revalidação de diploma de mestrado de 15 

José Assis Costa. Parecer contrário da Comissão, aprovado pela CPG/FE, em 16 

10/05/2006. C.14) Proc.nº.01-P-27600/2004 – revalidação de diploma de mestrado de 17 

Rita de Cássia Barbosa. Parecer contrário da Comissão aprovado pela CPG/FE, em 18 

10/05/2006. Após uma discussão acerca do assunto todos os Processos acima foram 19 

novamente retirados de pauta, tendo em vista o não cumprimento das deliberações feitas 20 

na reunião anterior. C.15) Proc. nº.01-P-26444/2005 – alterações para o Catálogo/2007 21 

aprovadas na reunião da Comissão de Pedagogia de 10/05/2006: a) Alteração de ementa 22 

da disciplina EP356 – Literatura e Educação a vigorar para os cursos 20 e 38; b) alteração 23 

de vetor referente às disciplinas EP208 – Pesquisa Pedagógica II e EP209 – Seminário de 24 

Pesquisa Pedagógica II a vigorar para os cursos 20 e 38. Após a Professora Angela 25 

Soligo prestar alguns esclarecimentos à Professora Ana Lúcia G. Pinto o referido item foi 26 

aprovado por unanimidade. C.16) Proc.nº.01-P-26445/2005 – alterações para o 27 

Catálogo/2007 aprovadas na reunião da Comissão de Pedagogia de 10/05/2006: a) 28 

alteração de ementa da disciplina EP356 – Literatura e Educação a vigorar para os cursos 29 

20 e 38; b) alteração de vetor referente às disciplinas EP208 – Pesquisa Pedagógica II e 30 

EP209 – Seminário de Pesquisa Pedagógica II a vigorar para os cursos 20 e 38. Após a 31 

Professora Angela Soligo prestar alguns esclarecimentos à Professora Ana Lúcia G. 32 

Pinto o referido item foi aprovado por unanimidade. C.17) Proposta de 1º. Oferecimento 33 

do Curso de Extensão denominado “Cursos para Coordenadores de Programas de 34 

Relacionamento Jornal-Educação”, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Hilário 35 

Fracalanza. Pareceres favoráveis do DEPRAC e CEFE. Após a Professora Regina de 36 

Souza esclarecer ao estudante Mateus Camargo Pereira que se tratava de curso gratuito 37 

o referido item foi aprovado por unanimidade. C.21) Adequação do Regimento da FE no 38 

que se refere à composição da Comissão de Licenciaturas. O Professor Jorge Megid 39 

esclareceu que conforme solicitação do Professor Pedro Cunha, Presidente da Comissão 40 

de Licenciaturas, a CLN/FE analisou a adequação do Regimento da FE, no que se refere 41 

à composição da Comissão de Licenciatura, à Deliberação CONSU-A-36, de 16/12/2003 42 

e apresentou as sugestões anexas à pauta. Lembrou ainda que no próximo semestre o 43 

Regimento da FE será revisto pois irá completar 02 anos, havendo algumas sugestões de 44 

alteração já apresentadas nesse período. Após uma breve discussão acerca do assunto, 45 

as alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. C.22) Manifestação da FE ao 46 

Conselho Estadual de Educação com respeito a fatos ocorridos na FE durante o processo 47 

de Reconhecimento do Curso de Pedagogia – PEFOPEX. O Professor Jorge Megid 48 

solicitou à Professora Angela Soligo que distribuísse, aos senhores conselheiros, a carta 49 

elaborada pela Coordenação de Pedagogia, conforme decisão da reunião do mês 50 

passado. Consultou os senhores conselheiros se a manifestação feita pela Congregação 51 
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e registrada em ata anterior da Congregação não se referia exclusivamente à Professora 1 

Anésia Sodré Coelho, conforme seu entendimento, embora tivesse constado da ata a 2 

ambas as representantes do Conselho Estadual de Educação que aqui estiveram. Todos 3 

concordaram com o entendimento do Professor Jorge Megid. Após várias sugestões com 4 

relação a redação do documento, o Professor Jorge Megid colocou em votação a 5 

referida manifestação, a qual foi aprovada por unanimidade. A manifestação aprovada 6 

encontra-se anexada ao original desta ata. C.5) Minuta de Deliberação CONSU revendo 7 

as regulamentações sobre o Programa de Professor Colaborador e de Pesquisador 8 

Colaborador. De início, o Professor Jorge Megid prestou alguns esclarecimentos acerca 9 

da Minuta, bem como suas preocupações com relação ao documento. Informou ainda 10 

que, como Diretor da FE, deverá se manifestar sobre o assunto na reunião do CONSU do 11 

mês de agosto. O Professor Antonio Miguel disse que o tema é importante e, portanto, 12 

merece ser apreciado nos Departamentos. A Professora Roberta Azzi concordou com o 13 

Professor Antonio Miguel e sugeriu ainda que a CLN/FE analise previamente a Minuta. A 14 

Professora Angela Soligo alertou que a aprovação da Minuta pode impedir a expansão 15 

do quadro docente na Universidade. Houve uma discussão acerca do tema e foram feitos 16 

vários destaques, como por exemplo: 1- a questão da docência; 2- o não cumprimento 17 

das normas pré-estabelecidas; 3- a política da mão de obra; 4- a possibilidade do 18 

Professor Colaborador ser de outra instituição; 5- a possibilidade do Professor 19 

Pesquisador ministrar aulas; 6- o cuidado com as leis trabalhistas, entre outros. Sendo 20 

assim, Professor Jorge Megid propôs que o texto seja encaminhado aos 21 

Departamentos, CAP e APG e que as referidas sugestões sejam enviadas à Direção/FE, 22 

até o dia 20/06, para serem analisadas na reunião da CEPE/FE. A Minuta será ainda 23 

veiculada via rede docente. A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade. I) 24 

EXPEDIENTE. Inserção da FE em Programas de Formação Continuada e suas relações 25 

com os Órgãos centrais da UNICAMP e os Sistemas Públicos Educacionais.  De início, o 26 

Professor Jorge Megid informou que, conforme solicitação desta Congregação/FE e 27 

ainda para subsidiar a discussão, foram solicitados breves documentos que sintetizassem 28 

algumas das ações que a FE vem realizando no campo da formação continuada: Núcleos 29 

de Formação da RMC/PROESF; Curso de Gestão; Teia do Saber. Desta forma, a 30 

Direção/FE solicitou aos Professores Sérgio Leite, Agueda Bittencourt e Ezequiel T. da 31 

Silva os documentos que se encontram anexos à pauta. A seguir, foram feitos vários 32 

destaques com relação aos textos apresentados e uma longa discussão acerca do tema. 33 

Finalmente, tendo em vista o avançar da hora o Professor Jorge Megid sugeriu reservar 34 

mais 01 hora para discutir o assunto no “Expediente” da próxima Congregação, bem 35 

como nos 06 Departamentos. A referida sugestão foi aprovada por unanimidade. Nada 36 

mais havendo a tratar, eu, Sueli Ap. Bonatto, redigi e digitei a presente ata que assino e 37 

submeto à apreciação dos senhores membros. Campinas, 31 de maio de 2006.  38 


