
282a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas e trinta
minutos do quarto dia do mês de julho de dois mil e dezenove, na sala 101 do Bloco A,

realizou-se a 282' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da

Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos

García Neira e com a presença dos seguintes membros: Professor Doutor Agnaldo

Arroio, Chefe do EDMI Professora Marlene lsepi, Diretora da Escola de Aplicaçãol

Senhora Ana Cláudia Campelo Mello, suplente do representante dos servidores da

FEUSPI Senhora Adriana Ranelli Weigel, representante da Diretoria da FEUSP no
Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras Mana Auxiliadora Riul de Freitas,

Assistente Técnico Financeiro, Vania de Oliveira Moreira de Campos Machado,

Assistente Técnico Administrativo, Substituta e Elaine Cristina Barrelo, Diretora de

Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão como convidadas da Direção. O

Senhor Diretor justifica às ausências dos Professores Doutores Vinicio de Macedo

Santos e Bruno Bontempi Júnior e tendo em vista a presença dos membros declara

aberta a sessão da 282' Reunião Ordinária do CTA. I' PARTE -- DISCUSSÃO E

VOTAÇÃO DE ATAS -- /fem í. Discussão e Votação da .Afa da 28í' Reunião

Ordinária do Conselho Técnico Administrativo(CTA) da FEUSP, realizada no dia

í3/06/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 04 (quatro) votos e 01 (uma) abstenção. ll' PARTE -

EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o

Professor Doutor Marcos Garcia Neira faz elogios aos organizadores da Festa Junina e

o sucesso que a mesma fez a todos que participaram e que para ele foi um dia muito

feliz, principalmente com o resultado do bingo e que pretende organizar uma festa para

fechar o ano na Escola de Aplicação, uma vez que comemoraremos em dezembro os 50

anos de FE e 60 anos da EA. A propósito do assunto, a Senhora Mana Auxiliadora Riul

de Freitas lembra que o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos está propondo para

novembro de 2019. uma oficina a ser realizada na Escola de Aplicação e toda a

comunidade será convidada. Na sequência, o Senhor Diretor comunica sobre a reforma

da parte elétrica do Bloco "A", a qual se antecipou por uma semana e que tem uma

programação bem elaborada. Explica que a retirada dos cabos está mais adiantada do

que estava esperando e a Seção de Manutenção pretende vendê-los para comprar

outros materiais que a unidade tanto necessita. Na ocasião, comunica que participou do

V Congresso de Graduação da USP, realizado em Ribeirão Preto, SP, no início desta



semana, o qual contou com a presença de muitos professores da FE e também de

alunos e funcionários. Menciona que na abertura do evento o Pró-Reitor de Graduação

enfatizou a criação de um Centro de Formação de Professores e também houve uma

mesa redonda na qual se discutiu o cenário da Base Comum Curricular e a formação de

professores. Ocasião em que a plateia se posicionou a respeito da CIL e o Pró-Reitor se

comprometeu com que a Câmara Curricular e do Vestibular (CCV) institua um grupo que

a assessore composto pelos coordenadores dos cursos de licenciatura. Outro informe

que o Professor Doutor Marcos Garcia Neira nomeou foi a questão da FAFE, que está

ativa mas não em funcionamento, pois a mesma está em uma disputa judicial com o

Poder Público (Prefeitura) e que ele, juntamente, com o Professor Doutor Maurício
Pietrocola Pinto de Oliveira, estão em contato com o advogado da FAFE acompanhando

o corpo a corpo dos desembargadores do recurso impetrado pela P.M.S.P. que está no

Tribunal Superior de Justiça, em Brasília, DF, e estão apostando nesta chance ou vão

ter que esperar mais cinco anos para que a ação caduque e a dívida prescreva.

Também estão tentando alugar a casa para custear as despesas existentes. Item 2.

Expediente..da Djretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a

Professora Marlene lsepi, Diretora da EA/FEUSP, informa que os Orientadores

Pedagógicos trabalharão 08 (oito) horas semanais e que o Regimento da CoC da

Educação Básica foi aprovada na Congregação do dia 27 de junho. Na ocasião, relata

que o Professor Doutor Agnaldo Arroio está à frente da realização do processo seletivo

para a contratação de um Professor de Química e está sendo verificado a constituição

da Comissão Julgadora e que o mesmo deverá iniciar-se no dia 16 de julho p.f. A

respeito da falta de professor para as aulas de química a EA pretende repor ainda no

final de julho as aulas que não foram dadas neste semestre. Finalizando, comunica que

no dia 07 de julho acontecerá a tradicional Festa Junina da EA com início às IOh00 e

término à 17h00 e que está sendo programada para as famílias e os alunos. Item 3.

Expçdig tç gQP Mç blpp do CTA da FEUSP: Com a palavra, a Senhora Adriana

Ranelli Weigel faz agradecimentos à direção da FE e a todos que contribuíram para a

realização da Festa Junina da FEUSP que foi um sucesso. llla PARTE -- ORDEM DO

DIA -- 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA: í.í.í. Of. EA/77/260620í9 -

REFERENDAR - Solicitação de 2(dois) claros temporários para disciplina de

Francês, para a Ekco/a de 4p/lcação. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05 (cinco) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.í.2. Of EDFv074/0í0720í9 - So/ic/cação de í (ulnJ c/aro



temporário para as disciplinas: EDFO115 - Filosofia da Educação l -EDF0285 -

/nfrodução aos Estudos da Educação - Enfoque FI/osó#co. Colocada em discussão

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05

(cinco) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. CONTRATAÇÃO: í.2.í. Of.

EA/072/21062019 - REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação do

Prof ROBER70 D4 S/LVZ /UHURO, junto a EA. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05 (cinco) votos,

pela unanimidade dos presentes. 1.3. CRIAÇÃO DE CLARO; í.3.í.
Of./EDA/75/19052019 - REFERENDAR - Pedido de criação de l(um) claro docente
temporário na categoria de Prof. Contratado lll(Doutor), as disciplinas: EDA

1221/1222 - Política e Organização da Educação Básica - POEB le ll e EDA 0463 -

Po/ítlca e Organização da Educação Bás/ca no Bus//. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05 (cinco)

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. RELATORIO FINAL: í.4.í.
MEMO.EDM/133/17062019 REFERENDAR - Relatório Final do processo seletivo

para contratação de OI (um) professor temporário para ministrar as disciplinas:

EDM0411/0412 - Metodologia do Ensino de Alemão l e 11, EDM0415/0416 -

Metodologia do Ensino de Línguas Orientais le 11, EDM0413/0414 - Metodologia do

Ensino e Latim l e ll e EDM0441/0442 - Metodologia do Ensino de Grego l e ll.
Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

(CTA) referendou por 05 (cinco) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.

INSCRIÇÕES/COMISSÕES JULGADORAS: í.5.í. Jl#emo 22/030720í9 -

REFERENDAR - Comissão Julgadora e inscrições dos candidatos ao Processo

Seletivo para contratação de OI (um) Professor de Química, por prazo
determinado, com jornada de 12(doze) horas semanais, junto à Escola de
4p//cação da FEUSP, Edita/ FEUSP n' 05a/2079. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05 (cinco) votos,

pela unanimidade dos presentes. í.5.2. Jl#emo 23/030720í9 - REFEREND.4R -

Comissão Julgadora e inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo para

contratação de 04(quatro) Professores do Ensino Fundamental 1, por prazo

determinado, com jornada de 12(doze) horas semanais, junto à Escola de
4p/lcação da FEUSP, Ed/fa/ FEUSP Ho 05í/20í9. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05 (cinco) votos,

pela unanimidade dos presentes.2. AFASTAMENTOS: 2.í. KEZ.l.Y CR/ST7NE



SABINO(EA) - Solicita afastamento para participar de estágio de pesquisa de
doutorado no exterior, em Porto - Portugal, no período de 08/2019 a 02/2020.

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

(CTA) aprovou por 05 (cinco) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. .ANDREA

CARNEIRO PIRANI(EA) - REFERENDAR - Solicita afastamento para participar do

curso: "0 sensível no trabalho com grupos", oferecido pela Building 8, consultoria

de desenvolvimento humano, em São Paulo, no dia O1/07/2019. Co\ocada em

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

por 05 (cinco) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3. ROS.4NGEI.4 CORREIA D4
SALVA BERNARDO FERREIRA - REFERENDAR - Cancelamento da solicitação de

afastamento para participar do 5' Congresso de Graduação da USP, em Ribeirão
Preto - SP, de 30/06 a 02/07Z20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 05 (cinco) votos, pela

unanimidade dos presentes. 2.4. VHI.ER/H DOS S.AN70S - REFERENDAR -

Cancelamento da solicitação de afastamento para participar do 5' Congresso de

Graduação da USP, em Ribeirão Preto - SP, de 30/06 a 02/07/2019. Co\ocada em

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

por 05 (cinco) votos, pela unanimidade dos presentes. Içada mais havendo. o Senhor

Diretor agradeceu a presença de todos e Slln:apor encçEpada a reunião. E, para constar

eu. Sidne/ Mouro FontageÚti, Assistente 6jélgni$1{.89áêmico, lavrei e digitei a presente

ata, quis/spçé gZsi11)ilíáa por mim ./'""'17''11?ái;,,''.;'''' e pelo Diretor da FEUSP

1:...:/ na reyíljão igüãu/e for discutida e aprovada. São Paulo, 04
19U

/


