
 

ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 2 

ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte 3 

e um, às nove horas, reuniu-se a Congregação da Faculdade de Educação, através 4 

do Google Meet, em virtude da necessidade de isolamento social pela pandemia da 5 

Covid-19, sob a presidência do DIRETOR ASSOCIADO da Faculdade de Educação, 6 

PROFESSOR DOUTOR ALEXANDRO HENRIQUE PAIXÃO, com a presença dos 7 

seguintes conselheiros: CHEFES DE DEPARTAMENTO: Professores Doutores: 8 

Gabriela Guarnieri de Campos Tebet (DECISE); Rogério Adolfo de Moura (DELART); 9 

Selma Borghi Venco (DEPASE); Miriam Cardoso Utsumi (DEPRAC); Camila Alves 10 

Fior (DEPE); Fabiana de Cássia Rodrigues (DEFHE). COORDENADORES: 11 

Professores Doutores: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Pós-Graduação); Ana 12 

Lúcia Horta Nogueira (Extensão, Eventos e Pesquisa); Norma Silvia Trindade de Lima 13 

(Graduação – Pedagogia); Anderson Ricardo Trevisan (Graduação – Licenciaturas). 14 

REPRESENTANTES DOCENTES – Professores Doutores: MS-5: Guilherme do Val 15 

Toledo Prado; MS-3: Alexandrina Monteiro. BANCADA GERAL – Professores 16 

Doutores: Nima Imaculada Spigolon, Alessandra Aparecida Viveiro, Carolina de Roig 17 

Catini, Carlos Miguel Ribeiro da Silva, Lalo Watanabe Minto, REPRESENTANTES 18 

DISCENTES: Isis Caniello, Julia Pacheco e Zan, Michelle Simões da Silva, Mariana 19 

de Castro Lourenço. REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: Diego 20 

Barbosa, Juliana Marques Lourenço, Noemi Rodrigues Jacintho. AUSÊNCIAS 21 

JUSTIFICADAS: Prof. Renê José Trentin Silveira, Ricardo Ariel N. Gilbert Bruno, 22 

sendo substituído por Mariana de Castro Lourenço. Como convidados compareceram: 23 

Prof. Carlos Eduardo Albuquerque Miranda (CPFP); Luciana Rodrigues (CTU/FE), 24 

Prof. André Luiz Paulilo e a servidora Roberta Rabelo Fiollo Pozzuto. Antes de iniciar 25 

formalmente a reunião, o Professor Alexandro Paixão lamentou e se solidarizou, em 26 

nome da Direção da FE, com as famílias que perderam pessoas queridas desde a 27 

última reunião da Congregação. Naquele momento, solicitou aos conselheiros que 28 

permanecessem com as câmeras abertas, pois seria feito um minuto de silêncio em 29 

respeito aos familiares do Prof. José Luis Sanfelice que faleceu no dia 1°; aos 30 

familiares do Prof. Rogério Moura, pelo falecimento de sua irmã Jackeline Moura, 31 

ocorrido no dia 21; aos familiares da funcionária Marli Machado, cujo irmão, Sr. 32 

Antonio Machado, faleceu no dia 22, e aos familiares do Prof. Renê Trentin, cuja mãe, 33 

Sra. Irene Trentin, havia falecido no dia 24. A todos os familiares e amigos os mais 34 

profundos sentimentos e apoio, em sinal de luto e respeito. Naquele momento foi feito 35 

1 minuto de silêncio. Em seguida, o Professor Alexandro Paixão informou que seria 36 



 

a primeira reunião da Congregação que ele conduziria como presidente. Sendo assim, 37 

solicitou a compreensão de todos caso cometesse algum equívoco. Aproveitou para 38 

registrar a presença de dois convidados ilustres: Prof. André Paulilo e a funcionária 39 

Roberta Pozzuto que iriam apresentar o item 1 de Deliberação, sobre a Política de 40 

Publicações da FE. Primeiramente, o Professor Alexandro Paixão informou que 41 

havia uma correção a ser feita na pauta. O item 03 que estava como item de 42 

deliberação: “Relatório da comissão especial do Conselho Municipal de Educação de 43 

Campinas – Considerações e recomendações para a articulação de protocolos  44 

sanitários e  pedagógicos  na  organização do trabalho pedagógico na Rede Municipal 45 

de Ensino de Campinas/2021”, deveria ter sido pautado apenas para ciência. Sendo 46 

assim, seria transferido como item 02 para ciência. Assim, os itens de deliberação 47 

teriam sua numeração alterada. Informou ainda que naquela reunião, utilizariam o 48 

sistema de enquete para a realização das votações. A seguir, o Professor Alexandro 49 

Paixão deu início oficialmente a 352ª reunião da Congregação da Faculdade de 50 

Educação. Passou para o EXPEDIENTE e colocou em discussão a Ata da 347ª 51 

reunião de 21/10/2020 perguntando se havia alguma correção. A Professora Selma 52 

Venco solicitou a seguinte correção: na linha 1106, onde constou “Centro 53 

Educacional”, deveria constar “censo educacional”. A seguir, o Professor Alexandro 54 

Paixão submeteu a ata para votação, a qual foi aprovada com 17 votos favoráveis e 55 

7 abstenções. Da mesma forma, o Professor Alexandro Paixão apresentou a Ata da 56 

351ª reunião de 31/03/2021, perguntando se havia alguma observação ou correção. 57 

Não havendo observações ou correções, o Professor Alexandro Paixão submeteu 58 

a ata para votação, a qual foi aprovada com 19 votos favoráveis e 5 abstenções. A 59 

seguir, o Professor Alexandro Paixão passou para o item 02. Informes 60 

conselheiros. A Professora Norma Silvia Trindade passou os seguintes informes: 61 

A) Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores que 62 

estava em discussão desde o mês de abril nos departamentos e na CG. Aproveitou 63 

para agradecer às professoras Carolina Catini, Lavinia Magiolino e Luciane Muniz que 64 

estavam organizando um debate que ocorreria no dia 06/05, sobre a resolução do 65 

Conselho Nacional, que afetaria a FE. B) Encaminhamentos da última CG, sendo que 66 

um deles era a questão dos estágios extracurriculares. Foi elaborado um Termo de 67 

Ciência e Responsabilidade que foi autorizado pela CG, porém, o teor do termo estava 68 

em reformulação no âmbito do GT constituído com o SAE, conforme deliberado na 69 

última CCG. C) Solicitação da CG de empenho da Direção no que se referia às 70 

políticas de permanência vigentes, com a ampliação e fortalecimento. Além da 71 

solicitação de testagem de COVID para os estudantes envolvidos nos estágios, 72 



 

solicitava-se que a Unicamp estivesse em consonância com o plano de retorno São 73 

Paulo. O Professor Anderson Trevisan acrescentou que a discussão dos estágios 74 

extracurriculares havia sido intensa. Salientou que o Termo de Ciência em pauta para 75 

homologação era o que estava sendo utilizado em caráter emergencial para que os 76 

alunos pudessem ser liberados para os estágios. A PRG, ainda na gestão da Profa. 77 

Eliana Amaral, instituiu um GT com a participação do SAE, que teria o prazo de 6 78 

meses para analisar tudo o que se referia ao estágio na Unicamp. Destacou que o 79 

Prof. Régis e a Profa. Ana Elisa faziam parte do GT. A Professora Gabriela Tebet 80 

comunicou que foi designada para compor a Comissão Assessora de Diversidade 81 

Étnico-Racial (CADER), conforme Portaria GR 038/2021, em substituição à Profa. 82 

Débora Jeffrey. Mencionou que a Profa. Ângela Soligo vinha colaborando também 83 

com a comissão. O Professor Alexandro Paixão agradeceu a CG pelos 84 

encaminhamentos na organização do evento do dia 06/05. Parabenizou a Profa. 85 

Gabriela Tebet por integrar a CADER e à Profa. Ângela Soligo pelas contribuições 86 

junto àquela comissão. Agradeceu a Profa. Débora Jeffrey pelo trabalho realizado 87 

estando na presidência da CADER. O Professor Antonio Carlos Amorim passou os 88 

seguintes informes: A) Na quinta-feira seguinte teriam início as atividades de recepção 89 

dos estudantes de pós-graduação. Aconteceriam todas às quintas-feiras à noite com 90 

temas variados até o mês de julho. B) O exame de proficiência em língua estrangeira 91 

ocorreria em julho e de maneira remota. Destacou que no ano de 2020 não houve 92 

exame e em 2021 haveria 2 exames ainda no 1° semestre. Seria feito um exame 93 

específico para o PPGE, conforme acordo com o Centro de Estudos de Línguas da 94 

Unicamp, pago com recursos institucionais destinado aos estudantes que 95 

necessitassem defender no 2° semestre. C) A CPG juntamente com a comissão de 96 

acompanhamento e autoavaliação do PPGE e MP elaboraram o Projeto de 97 

Autoavaliação e Planejamento Estratégico do PPGE. Em maio iniciariam as reuniões 98 

abertas com discentes e docentes. Foi criado no Facebook e Instagram uma área 99 

destinada aos egressos do PPGE que seriam convidados para auxiliarem no projeto. 100 

D) Mudança da presidência na CAPES, causou diversas manifestações por todo o 101 

país. Apesar de todo o contexto nacional, foi mantido o calendário, pois deveria haver 102 

a garantia de que a avaliação acontecesse. A entrega do relatório Sucupira foi 103 

estendida até o início de julho. O PPGE finalizou em abril. E) O financiamento da verba 104 

PROAP venceria no mês de maio, sem perspectiva de prorrogação do uso dos 105 

recursos. Dessa forma, mais de 3 milhões de reais seriam devolvidos com o agravante 106 

de não se ter verba nova para 2021. O Professor Alexandro Paixão cumprimentou 107 

o Prof. Antonio Carlos Amorim pelo trabalho que vinha realizando junto à 108 



 

Coordenação do PPGE e também o trabalho da CPG. Em seguida, o Professor 109 

Alexandro Paixão passou para o item 03. Informes Direção. A Direção estava 110 

preparando uma síntese do Seminário Desafios da FE para encaminhamento aos 111 

departamentos, bem como o levantamento das aposentadorias conforme solicitado no 112 

seminário. Agradeceu à Congregação, pois a ideia do evento havia sido concebida 113 

naquela câmara. A seguir, o Professor Alexandro Paixão deu entrada no item II) 114 

ORDEM DO DIA. A. PARA CIÊNCIA. 01. Manifestação de reconhecimento da 115 

CPG/FE ao trabalho realizado pelo Prof. Dr. José Luis Sanfelice junto ao PPGE. 116 

Informação CPG n° 41/2021. O Professor Antonio Carlos Amorim mencionou que 117 

a manifestação nasceu na última reunião da CPG como um gesto de agradecimento, 118 

reconhecimento e afeto. A Professora Fabiana Rodrigues fez a leitura de uma 119 

poesia de Bertold Brecht em homenagem ao Prof. Sanfelice. “Por que deveria meu 120 

nome ser lembrado? 1. Outrora pensei: em tempos distantes quando tiverem ruído as 121 

casas onde moro e apodrecido os navios em que viajei meu nome ainda será 122 

lembrado juntamente com outros. 2. Porque louvei as coisas úteis, o que no meu 123 

tempo era tido como vulgar porque combati as religiões porque lutei contra a opressão 124 

ou por um outro motivo. 3. Porque fui a favor dos homens e tudo coloquei em suas 125 

mãos, honrando-os assim porque escrevi versos e enriqueci a língua porque ensinei 126 

o comportamento prático ou por qualquer outro motivo. 4. Por isso achei que meu 127 

nome ainda seria lembrado, em um pedra estaria meu nome, retirado dos livros seria 128 

impresso nos novos livros. 5. Mas hoje concordo em que seja esquecido por que 129 

perguntariam pelo padeiro, havendo pão suficiente? Por que seria louvada a neve que 130 

já derreteu havendo outras neves para cair? Por que deveria haver um passado, 131 

havendo um futuro? 6. Por que deveria meu nome ser lembrado?” A seguir, após 132 

enfatizar a homenagem e reafirmar as condolências pelo falecimento do Prof. 133 

Sanfelice, o Professor Alexandro Paixão fez menção ao item 02. Relatório da 134 

comissão especial do Conselho Municipal de Educação de Campinas – 135 

Considerações e recomendações para a articulação de protocolos  sanitários e  136 

pedagógicos  na  organização do trabalho pedagógico na Rede Municipal de Ensino 137 

de Campinas/2021. O documento havia circulado nas listas durante o mês de março 138 

após socialização pela Profa. Sandra Leite representante da FE junto ao CME. 139 

Ressaltou a importância do relatório apresentado sugerindo que todos lessem. 140 

Agradeceu à Profa. Sandra pela representação. A Professora Selma Venco 141 

parabenizou a Profa. Sandra que há muitos anos estava à frente dessa representação. 142 

Salientou que o que foi discutido no departamento foi o sentido dessa posição, pois 143 

existia uma expectativa muito grande do conselho em relação à participação da 144 



 

Unicamp. Precisariam ser encontrados mecanismos de apoiar mais essa 145 

representação. Diante disso, o DEPASE encaminhou um ofício à CPFP solicitando 146 

integrar a professora nas reuniões da CPFP, tornando essa representação um 147 

trabalho mais coletivo. Em seguida, o Professor Alexandro Paixão entrou no item 148 

B. HOMOLOGAÇÃO. Sugeriu que a votação fosse em bloco. 01. Solicitação de 149 

renovação junto ao Programa de Professor Colaborador do Prof. Dr. Sérgio Eduardo 150 

Montes Castanho – Departamento de Filosofia e História da Educação. Of. DEFHE n° 151 

018/2021. Aprovado “ad referendum” da Congregação. 02. Solicitação da Profa. Dra. 152 

Gabriela Guarnieri de Campos Tebet – Departamento de Ciências Sociais na 153 

Educação, do exercício de atividades simultâneas, junto ao Centro Universitário de 154 

Mineiros – UNIFIMES, para ministrar palestra no dia 23/04/2021. Of. DECISE nº 155 

019/2021. Aprovado “ad referendum” da Congregação. 03. Solicitação de autorização 156 

dos estágios extracurriculares durante a pandemia, com uso de termo de ciência e 157 

responsabilidade. Of. Graduação n° 41/2021. Aprovado “ad referendum” da 158 

Congregação. O Professor Lalo Minto questionou o motivo de se homologar algo 159 

que ainda seria alterado. As coordenações esclareceram que o termo apresentado 160 

era um modelo oferecido pela Procuradoria Geral da Unicamp, adaptado e aprovado 161 

na CG para que fosse possível autorizar a realização dos estágios remunerados, a 162 

partir da solicitação dos estudantes, com o compromisso de mudança o quanto antes, 163 

conforme proposta a ser apresentada pelo GT do SAE. Portanto, seria necessária a 164 

homologação naquela reunião e assim que tivessem a nova versão, seria novamente 165 

submetido à Congregação. Diante das considerações efetuadas, foi proposta a 166 

votação do item 3 em separado. Sendo assim, o Professor Alexandro Paixão 167 

colocou em votação os itens 1 e 2, os quais foram aprovados por unanimidade. A 168 

seguir, o Professor Alexandro Paixão submeteu o item 3 para votação, o qual foi 169 

aprovado com 19 votos favoráveis, 2 votos contrários e 4 abstenções. A seguir, o 170 

Professor Alexandro Paixão passou para o item C. DELIBERAÇÃO. Consultou se 171 

havia algum destaque a ser feito pelos conselheiros, além dos itens já destacados 172 

pela Direção. Não houve destaques. O Professor Anderson Trevisan solicitou a 173 

inclusão da solicitação da Faculdade de Educação Física, de manter a disciplina EL 174 

683 – Escola e Cultura apenas na etapa específica da Licenciatura, para alteração de 175 

Catálogos proposta para 2022. O Professor Alexandro Paixão perguntou se os 176 

conselheiros estavam de acordo com a inclusão, ao que todos foram favoráveis. O 177 

Professor Alexandro Paixão informou que o item seria o de número 24. Em seguida, 178 

o Professor Alexandro Paixão submeteu os itens não destacados e, colocados em 179 

votação, foram aprovados por unanimidade. b. DEPARTAMENTOS. 04. Solicitação 180 



 

de adesão junto ao programa de professor colaborador – Prof. Dr. Pedro Ganzeli – 181 

Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais. Of. DEPASE n° 182 

014/2021. 05. Solicitação de renovação junto ao programa de professor colaborador 183 

– Prof. Dr. Adriano Salmar Nogueira e Taveira – Departamento de Políticas, 184 

Administração e Sistemas Educacionais. Of. DEPASE n° 013/2021. 06. Solicitação de 185 

renovação no programa de professor colaborador – Prof. Dr. Sérgio Ferreira do 186 

Amaral, junto ao Departamento de Ciências Sociais na Educação. Of. DECISE n° 187 

018/2021. 07. Solicitação de renovação no programa de pesquisador colaborador – 188 

Profa. Dra. Liana Arrais Serodio, junto ao Departamento de Ensino e Práticas 189 

Culturais. Of. DEPRAC n° 021/2021. c. COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO. 08. 190 

Proposta para alteração de catálogo graduação 2022 – Cursos de Licenciaturas, sem 191 

nenhuma alteração.  Aprovado “ad referendum” da CG. Ofício Graduação n° 45/2021. 192 

09. Inclusão do item 17 ao Plano Emergencial para Estágios na FE 1s2021, produzido  193 

no  Seminário  de  Estágios. Ofício Graduação n° 47/2021. 10. Credenciamento da 194 

Profa. Dra. Ana Gomes Porto, para ministrar a disciplina EL111 – Leitura, produção 195 

de texto e docência, compartilhada com a Profa. Dra. Heloisa Helena Rocha Pimenta, 196 

no 1º semestre de 2021. Of. Graduação n° 44/2021. 11. Credenciamento da Profa. 197 

Dra. Carmen Lúcia Rodrigues Arruda, para ministrar a disciplina AM097 – Encontros 198 

interculturais: povos indígenas e a universidade, compartilhada com a Profa. Dra. Alik 199 

Wunder, no 2º semestre de 2021. Of. Graduação n° 42/2021. 12. Credenciamento do 200 

Prof. Dr. Dario Cecílio Fernandes, para ministrar a disciplina EL511 – Psicologia e 201 

Educação, turma E, compartilhada com a Profa. Dra. Soely Aparecida Jorge Polydoro, 202 

no 1º semestre de 2021. Of. Graduação n° 43/2021. d. COORDENAÇÃO DE 203 

EXTENSÃO. 13. Relatório Final do Convênio entre a Unicamp e a Universidad 204 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – UNICEN, sob a execução do 205 

Prof. Dr. Wencesláo Machado de Oliveira Júnior. Parecer CEFE n° 16/2021. e. 206 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROGRAMA DE PESQUISADOR DE 207 

PÓS-DOUTORADO. 14. Prof. Dr. Reinaldo Santos. Ingresso no PPPD. Supervisão do 208 

Prof. Dr. Dirceu da Silva. Período: 07/06/2021 a 06/06/2022. Informação CPG n° 209 

034/2021. 15. Profa. Dra. Davina Marques. Ingresso no PPPD. Supervisão do Prof. 210 

Dr. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim. Período: 04/05/2021 a 03/05/2022. 211 

Informação CPG n° 034/2021. 16. Profa. Dra. Elaine Marasca Garcia da Costa. 212 

Relatório Final no PPPD. Supervisão do Prof. Dr. José Luis Sanfelice. Informação 213 

CPG n° 033/2021. 17. Profa. Dra. Ângela Maria Silveira Portelinha. Troca de 214 

supervisão no PPPD. Do Prof. Dr. José Luis Sanfelice pelo Prof. Dr. Renê J. Trentin 215 

Silveira. Período: 03/2021 a 02/2022. Informação CPG n° 032/2021. 216 



 

CADASTRAMENTO/CREDENCIAMENTO JUNTO AO PPGE/MP. 18. Renovação do 217 

credenciamento do Prof. Dr. Sérgio Ferreira do Amaral, como Professor Permanente 218 

junto ao PPGE e Mestrado Profissional em Educação Escolar. Informação CPG n° 219 

036/2021. 19. Renovação do credenciamento da Profa. Dra. Theresa Maria de Freitas 220 

Adrião, como Professor Permanente junto ao PPGE. Informação CPG n° 036/2021. 221 

20. Credenciamento do Prof. Dr. Pedro Ganzeli, como Professor Permanente junto ao 222 

PPGE, tendo em vista sua aposentadoria. Informação CPG n° 036/2021. 21. 223 

Renovação do credenciamento da Profa. Dra. Liana Arrais Serodio, como Professor 224 

Colaborador junto ao Mestrado Profissional em Educação Escolar. Informação CPG 225 

n° 036/2021. 22. Renovação do credenciamento do Prof. Dr. Adriano Salmar Nogueira 226 

e Taveira, como Professor Colaborador junto ao Mestrado Profissional em Educação 227 

Escolar. Informação CPG n° 036/2021. 23. Renovação do credenciamento do Prof. 228 

Dr. Sérgio Eduardo Montes Castanho, como Professor Colaborador junto ao PPGE. 229 

Informação CPG n° 042/2021. A seguir, o Professor Alexandro Paixão passou à 230 

apreciação dos itens destacados. a. DIREÇÃO. 01. Política de Publicações da 231 

Faculdade de Educação. Concedeu a palavra ao Prof. André Paulilo. O Professor 232 

André Paulilo esclareceu que a produção do documento ocorreu no interior do 233 

conselho consultivo de publicações periódicas da FE, composto por ele, pelo Prof. 234 

Alexandro Paixão, diretor associado da FE, pela servidora Roberta Pozzuto, 235 

responsável pelo setor de publicações, pela servidora Simone Oliveira, diretora da 236 

Biblioteca e pelo Prof. Antonio Carlos Dias, representante das revistas. Relatou que a 237 

comissão fez uma discussão e um debate para organizar a política de periódicos na 238 

FE, normatizando sua criação e reconhecimento institucional. O cerne do documento, 239 

além de disciplinar a tramitação, era propor uma distinção entre os periódicos 240 

pertencentes a FE que são aqueles institucionalizados e aprovados pela Congregação 241 

e os periódicos associados à FE, que tiveram seus regulamentos aprovados pela 242 

Congregação, por solicitação de grupos de pesquisa, centros e setores 243 

administrativos ou parte de associações ativas na FE. Tinha ainda o objetivo de 244 

permitir que a Congregação aprovasse o regimento das revistas associadas à 245 

Faculdade de Educação deixando-as em condições de concorrer aos editais internos 246 

para periódicos na própria Universidade. O Professor Alexandro Paixão agradeceu 247 

ao Prof. André pela apresentação, à toda a comissão, além do Prof. Jorge Megid, que 248 

já estava aposentado, mas que tinha uma colaboração ativa neste processo. A 249 

Professora Alessandra Viveiro perguntou se os periódicos que já existiam e eram 250 

ligados a grupos precisariam de regulamento aprovado pela Congregação para 251 

continuar a existirem. O Professor André Paulilo esclareceu que no caso da 252 



 

necessidade de a revista concorrer a verbas previstas pela Universidade, exigia que 253 

o regulamento da revista fosse aprovado em Congregação. Essa aprovação do 254 

regulamento pela Congregação vinculava a revista como se ela pertencesse à FE, o 255 

que tinha desdobramentos institucionais. O documento proposto não mudava o 256 

funcionamento das revistas já existentes que pertenciam a grupos de pesquisa, 257 

associações e entidades ligadas à Faculdade de Educação, mas no caso de a revista 258 

querer concorrer aos editais internos à Universidade, dava condições da revista 259 

apresentar seu regimento à Congregação para aprovação, sem estabelecer o vínculo 260 

da revista à propriedade da Faculdade. O Professor Antonio Carlos Amorim 261 

observou que essa regulamentação apontava para alguns problemas futuros ou 262 

presentes. A avaliação dos periódicos em âmbito nacional e particularmente nas 263 

regras da CAPES, essa vinculação das revistas à Faculdade de Educação aumentava 264 

a probabilidade de haver endogenia. Externamente, a avaliação poderia ser 265 

prejudicada. Entendia que a questão tinha efeitos que precisariam ser avaliados mais 266 

globalmente. A seguir, o Professor Alexandro Paixão submeteu o item 1 para 267 

votação, o qual foi aprovado com 5 abstenções. Em seguida, o Professor Alexandro 268 

Paixão passou para o item 02. Indicação de representante titular e suplente junto à 269 

CPG/PECIM (atuais Prof. Carlos Miguel Ribeiro (titular) e Elisabeth Barolli (suplente). 270 

Mandato abril/2021 a março/2023. Ofícios dos departamentos. DEPRAC – Profa. 271 

Elisabeth Barolli (titular) e Profa. Alessandra Ap. Viveiro (suplente); DEPASE – Profa. 272 

Elisabeth Barolli (titular) e Profa. Alessandra Ap. Viveiro (suplente); DECISE – Profa. 273 

Juliana Rink (titular) e Profa. Alessandra Ap. Viveiro (suplente); DELART – Profa. 274 

Juliana Rink e Profa. Alessandra Ap. Viveiro (sem discriminar indicação); DEFHE – 275 

não indicou, DEPE – não indicou. O Professor Alexandro Paixão informou que a 276 

Profa. Juliana Rink não tinha interesse na representação. Sendo assim, havia apenas 277 

2 nomes a serem votados, bastando apenas definir a titularidade e a suplência. A 278 

Professora Miriam Utsumi contextualizou que os docentes que atuavam junto ao 279 

PECIM eram apenas os docentes do DEPRAC. Informou que a Profa. Juliana Rink já 280 

havia sido indicada anteriormente para essa representação, e por acumular outras 281 

representações, acabou declinando da CPG/PECIM. Esclareceu que a Profa. 282 

Elisabeth Barolli já atuava como suplente do Prof. Miguel Ribeiro, e que com a saída 283 

do Prof. Miguel para a Coordenação Associada do PECIM, manifestou o desejo de 284 

continuar nessa representação, porém, como titular, se fosse possível. Acrescentou 285 

que a Profa. Alessandra Viveiro estava disposta à assumir a suplência. Após os 286 

esclarecimentos apresentados, o Professor Alexandro Paixão propôs a votação dos 287 

nomes da Profa. Elisabeth Barolli como titular e Profa. Alessandra Viveiro como 288 



 

suplente junto à CPG do PECIM, o que foi aprovado com 1 abstenção. A seguir o 289 

Professor Alexandro Paixão passou para o item 03. Carta aberta do Coletivo de 290 

Educadoras e Educadores da Rede Municipal de Campinas contra o retorno 291 

presencial nas escolas de Campinas. A Professora Carolina Catini agradeceu as 292 

manifestações na lista docente e principalmente à Direção pela assinatura da FE no 293 

documento, pois era a assinatura mais importante na carta, dado ao peso institucional. 294 

O retorno às aulas aconteceu no ensino fundamental. Na 1ª semana de maio voltariam 295 

os alunos da educação infantil. Destacou que estava em trâmite no Senado o PL 296 

5595/2020, que reconhece a educação básica e a educação superior, em formato 297 

presencial, como serviços e atividades essenciais. Era necessário postergar a votação 298 

do PL para que não fosse considerado como serviço essencial. Também estava em 299 

votação no município de Campinas a questão de considerar o retorno presencial às 300 

aulas pois era serviço essencial. A seguir, o Professor Alexandro Paixão submeteu 301 

o item 3 para votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Professor 302 

Alexandro Paixão passou a palavra ao Prof. Anderson Trevisan que havia solicitado 303 

a inclusão do item 24. Solicitação da Faculdade de Educação Física, de manter a 304 

disciplina EL 683 – Escola e Cultura apenas na etapa específica da Licenciatura, para 305 

alteração de Catálogos proposta para 2022. O Professor Anderson Trevisan fez a 306 

projeção e a leitura do documento, uma vez que o mesmo não havia chegado a tempo 307 

para inclusão nos documentos da pauta. Esclareceu que a solicitação da FEF não 308 

causaria problemas para a FE, uma vez que se tratava apenas de alteração de 309 

semestralidade no oferecimento da disciplina. O Professor Carlos Miranda observou 310 

que a disciplina estava sendo deslocada para o final do curso. Observou que algumas 311 

unidades vinham colocando as disciplinas da FE para o final do curso e muitas vezes 312 

tornando as disciplinas como eletivas e que isso merecia uma reflexão. Após as intervenções 313 

dos conselheiros demonstrando a importância de se manterem as disciplinas nos semestres 314 

iniciais dos cursos, além de outras questões de caráter político-pedagógico, o Professor 315 

Alexandro Paixão submeteu o item 24 para votação, o qual foi aprovado com 11 316 

votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções. Em seguida, o Professor 317 

Alexandro Paixão encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais 318 

havendo a tratar, eu, Raquel Pigatto Vale Menezes, secretária da Diretoria da 319 

Faculdade de Educação, redigi e digitei a presente ata que assino e submeto à 320 

apreciação dos senhores conselheiros. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 21 de 321 

maio de 2021.  322 


