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275' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. ATA. As nove horas e trinta minutos

do sexto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sala 1 01 do Bloco A, realizou-

se a 275a Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de

Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Rubens Barbosa de

Almeida, Chefe do EDAI Bruno Bontempi Júnior, Chefe do EDF e Ana Luiza Jesus da

Costa, representante dos docentesl Professora Marlene lsepi, Diretora designada da

Escola de Aplicaçãol Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores da

FEUSP e Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Daniela de Almeida Flausino, representantes

da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras Nana Del

Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo e Mana Auxiliadora Riul de Freitas,

Assistente Técnico Financeiro, compareceram à sessão como convidadas da Direção. O

Senhor Diretor justificou a ausência do Professor Doutor Vinício de Macedo Santos, Vice-

Diretor, que está participando de um evento no Estado do Paraná, e tendo em vista a

presença dos membros, declarou aberta a sessão da 275a Reunião Ordinária do CTA. E

PARTE -- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA - 'í. Discussão e Votação da .Afa da 274'

Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo(CTA) da FEUSP, realizada

no dia íí/7aH2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes,

devendo ser acrescentando na mesma, como presente, o nome do Senhor Reinaldo

Santos de Souza. ll' PARTE - EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da

FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra faz elogios às atuações

das Assistências Técnicas Administrativas e Financeiras, por força do Decreto no

63.777/2018, de 01/11/2018, e das Instruções de Encerramento do Exercício 2018,

encaminhadas pelo DF/RUSP nessa data. Encerrou-se o prazo para darmos

prosseguimento às compras de materiais e serviços com recursos orçamentários em

O1/1 1/1 8, com recursos de convênios (PROAP) em 04/1 1/1 8 e ontem, 05/1 1/18, com os

recursos de nossa receita própria. Na ocasião, a Senhora Mana Auxiliadora Riul de Freitas

menciona que os funcionários trabalharam até às 23h para darem conta de todas as

solicitações de diárias com docentes envolvidos em bancas e processos seletivos e

também com viagens do PROAP e gastou até agora R$ 1 .600.000,00. Na sequência, o

Senhor Diretor informa que no próximo feriado uma firma contratada fará a remoção das

telhas de amianto e substituição das mesmas por telhas de fibra-cimento das marquises
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da FEUSP. Comunica, ainda, que a CCD aprovou lO (dez) claros temporários para a

FEUSP, sendo 05 (cinco) para o EDM (sendo dois para Didática e os outros para as

Metodologias do Ensino de Psicologia, História e Geografia)l 01 (um) para o EDA, na vaga

da aposentadoria do Professor Doutor Romualdo Luiz Portela de Oliveira e 04 (quatro)

para a Escola de Aplicação (Professores de Educação Inclusiva). Na oportunidade, relata

que teve conversa com a funcionária Marina (Enfermeira da EA/FEUSP) a respeito da

manipulação do desfibrilador e a mesma verificou junto ao HU que é fácil e que a empresa

que vende o referido aparelho faz um treinamento para os funcionários e que esse assunto

será tratado na Ordem do Dia. Finalizando, o Senhor Diretor faz um lembrete aos chefes

de departamento sobre a documentação que subsidiará a apreciação do pedido de

permanência dos cargos de titulares da unidade. Também informa que dentro das

sugestões orçamentadas da FEUSP, criou-se uma linha EA para coletar recursos

específicos para a Escola de Aplicação. Item 2. Expediente da Diretolig d4 Esçela..de

Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a Professora Marlene lsepi informou sobre a

realização da 2a Jornada de Gênero e Sexualidade, a ser realizada no dia 27/1 1 , das

09h00 às 1 2h00 e da importância do evento, que é transdisciplinar e que já tem uma longa

história na Escola de Aplicação. Na sequência, menciona que as atividades de gestão da

escola serão discutidas no próximo sábado, dia lO/11/2018, com a participação da

comunidade. Na ocasião serão debatidas as propostas elaboradas ou analisadas no

âmbito do GT Escola de Aplicação. Item 3. Expediente do

FEUSP: Com a palavra, o Senhor Diretor menciona que na reunião dos funcionários

discutiu-se e foi encaminhada uma proposta de formato para a visita do Reitor: um formato

aberto, em que fosse garantido um momento de fala de todos os segmentos da

comunidade FEUSP para depois haver um momento de fala livre (caso haja tempo). Com

a palavra, o Senhor Reinaldo de Souza, representante dos funcionários no CTA, informa

também sobre a reunião do SINTUSP com o Reitor, na qual estava presente, e que

respondeu, quando perguntado sobre sua promessa de revisão do aumento do salário,

não ter como revisá-lo, alegando que o aumento da arrecadação apenas serviu para cobrir

o orçamento. Relata que o Reitor, ao ser questionado sobre o HU, disse reconhecer a

importância do HU e da necessidade de melhoria do atendimento, mas está buscando

outros recursos na Prefeitura e no Estado, e não se comprometeu com nada. A seguir,

comunica que se houve algo de aparentemente positivo na conversa, foi a resposta que

deu sobre qual a posição da Reitoria frente ao novo governo que se iniciará em breve,

quando disse que a USP é um lugar de debate de ideias, e que manteria esse caráter, o



69 que aponta para um posicionamento institucional contra projetos como o "Escola Sem

Partido" e ainda não houve um comprometimento explícito da Reitoria em relação à

questão da repressão aos movimentos contestatórios. lll' PARTE - ORDEM DO DIA - l.

1. ELEICAO: 7.í. Resta/fado da e/elção do representante dos docentes no C7:A da

TEUS/), rea/fzada eno 37 de outubro de 2078. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) homologou por 08 (oito) votos, pela

unanimidade dos presentes. 2. PROCESSO SELETIVO: 2.1. ABERTURA: 2.í.í.

Of.122/EA/09102018 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

contratação de 2 (dois) Professores Contratado lll (MS-3.1) ou Professores
Contratado ll (MS-2), por prazo determinado para a Escola de Aplicação, em razão

da licença restante da Profa. Melena B. Mathias de Educação Física. Co\oca(la em

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou

por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. INSCRIÇOES: 2.2.í.

Of.EDF/096/18102018 - REFERENDAR - Relação dos inscritos do Processo Seletivo

para contratação de l (um) Professor Contratado lll (Doutor), por prazo determinado,

nas disciplinas: EDF0296 - Psicologia da Educação: uma abordagem psicossocial

do cotidiano escolar e EDFO118 - Psicologia da Educação l(Teorias Psicogenéticas

e Temáticas Educacionais Confempo/áneasJ. Edffa/ 677í8. Colocada em discussão e,

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito)

votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3. COMISSÃO JULGADORA: 2.3.í. Ot

EDF/097/30102018 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo para

contratação de l(um) Professor Contratado lll(Doutor), por prazo determinado, nas

disciplinas: EDF0296 - Psicologia da Educação: uma abordagem psicossocial do

cotidiano escolar e EDF0118 - Psicologia da Educação l (Teorias Psicogenéticas e

Temáffcas Educam/orais Confempo/âneasJ. Edita/ 677f8. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito)

votos, pela unanimidade dos presentes. 2.4. CLARO TEMPORÁRIO: 2.4.í.

Of7125/EA/05112018 - Solicita a criação de 2(dois) claros de professores
temporários, tendo em vista questões de saúde da Profa. Jussara Vaz Rosa.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. REÇBEDENçlAMENTQ:

3.1. MEMO.EDM/211/26102018 - SONDA MARCA VANZELLA CASTELLAR - Solicita

recredenciamentojunto à CERT. Parecer Favorável emitido pela Profa. Dra. Valéria

.Aranfes - EDFvT=EUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho
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Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

presentes. 4. OUTROS ASSUNTQ$: 4.í. .Aquisição de Des#bH/apor íoeAJ. Colocada

em discussão e, a partir das atualizações dos informes, tanto sobre a legislação quanto

sobre a operacionalização, o CTA aprovou a inclusão da FEUSP no edital para compra

de um aparelho desfibrilador. Solicitou-se dar mais visibilidade aos membros da Brigada

de Incêndio, ao retomar o assunto da compra do desfibrilador e, portanto, da necessidade

não apenas de treinamento de funcionários para operar o equipamento, mas também de

conhecimento de todos sobre quem são os funcionários capacitados - em todos os casos

de emergência, aos quais podemos recorrer. A seguir colocado em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

presentes. 4.2. Proposta de Cronograma das Reuniões do CTA da FEUSP para 2019.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes, as seguintes datas: 14 de

fevereirol 1 4 de marçol 1 1 de abrill 09 de maior 1 3 de junhot 04 de julhot 08 de agostos 12

de setembrol 10 de outubrol 14 de novembro e 12 de dezembro de 2019, sendo que às

sessões serão sempre às 09h30, na sala 101 do Bloco "A" da FEUSP. 4.3. Revisão do

Regimento da Comissão Assessora do CTA em assuntos referentes a recursos
humanos - COJl#REC. Colocada em discussão sobre o regimento da Comissão

Assessora do CTA, foi enfatizado pela representante da direção no CTA, Senhora Daniela

de Almeida Flausino, que também ocupa um papel de representação na referida

comissão, que houve uma discussão sobre a composição das áreas que constituem a

Comissão, mas que os membros optaram por não alterar esse ponto por compreenderem

que isso faz parte de um debate mais amplo sobre o organograma. A partir desse informe,

houve uma breve discussão sobre o tema do organograma. O Professor Doutor Marcos

Garcia Negra comentou que percebeu que esse é um tema delicado, pois quando se referiu

a ele em Boletim da Gestão houve certa resistência por parte dos funcionários. Nesse

sentido, o representante Reinaldo Santos de Souza lembrou que essa resistência não se

deu à toa, pois foi a Reitoria quem demandou que as unidades refaçam seus

organogramas uma vez que está reestruturando setores e está avançando na

terceirização dos mesmos, chancelando o enxugamento. Colocado em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

presentes, a revisão proposta pela COMREC do seu Regimento. Nada mais havendo, o

Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para

constar eu, Sidney Mauro Fontanetti, Assistente Técnico Acadêmico, lavrei e digitei a



137 presente ata, qi;É/ip?ã agsiáada por mim /' ,,,/ //4'/ p'" e pelo Diretor da
138 FEUSP ///v .,,./ na reuniãd#m qEté for discutida e aprovada. São

139 Paulo, 06 de n/oüêl;rubro de 201 8.


