
l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

286a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATlyO DA FACULDADE DE

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

do décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, na sala 101 do Bloco

A, realizou-se a 286a Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da

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

Garcia Negra e com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Rubens

Barbosa de Camargo, Chefe do EDAI Bruno Bontempi Júnior, Chefe do EDFI Agnaldo

Arroio, Chefe do EDMI Ana Luiza Jesus Costa, representante dos docentes; Professora

Marlene lsepi, Diretora da Escola de Aplicaçãol Senhora Bárbara Milan Martins,

representante discente da pós-graduação, Senhor Reinaldo Santos de Souza,

representante dos servidores da FEUSP e Senhora Regina Soda da Salva Santiago,

representantes da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras

Nana Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo e Elaine Cristina Barrelo,

Diretora de Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão como convidadas da

Direção. Tendo em vista a presença dos membros o Senhor Diretor declara aberta a

sessão da 286a Reunião Ordinária do CTA. Na ocasião, o Senhor Diretor justificou as
ausências do Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos e da Senhora Adrina Ranelli

Weigel e na sequência, solicita OI (um) minuto de silêncio em respeito ao falecimento, no

dia de hoje, do Professor Doutor João 'Teodoro D'Olim Marote, Professor Titular do

EDM/FEUSP, aposentado que foi Vice-Diretor da FE, Diretor da EA e Chefe do EDM e pai

da Professora Doutora Glaucia D'Olim Marote Ferro. la PARTE -- DISCUSSÃO E

VOTACAO DE ATA -- /fem í. Discussão e Votação dâ .Ata da 285' Reunião OrdínáHa

do Conselho Técnico Administrativo(CTA) da FEUSP, realizada no dia IO/l0/2019.

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

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. ll' PARTE - EXPEDIENTE

- Item 1 . Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos

Garcia Neira informa que participou de uma reunião no dia 01/1 1/201 9, com os dirigentes

das unidades da Área de Humanas com o Reitor, na qual foram discutidos alguns pontos

que acabam afetando a referida área, como é o caso da distribuição de cargos de

professor Doutor, pois atualmente contamos com 1 9% de Professores temporários e com

os novos cargos continuaremos com 15%, que a média USP é de 5% e, em algumas

unidades não existem temporários ou são bem poucos. Explica que todas as indagações

foram respondidas, inclusive sobre a composição da CAA que possui representante das

Humanidades e também da CERT. Nesse sentido, explica, que com a partir de uma
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sugestão do Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo, elaboraram ofício, o qual foi

encaminhado à Reitoria relatando sobre as mudanças no contingente de docentes da

Faculdade entre 2014 e 2019, e solicitando esclarecimentos sobre os critérios adotados

na distribuição. Item 2. Expediente da Diretori :

Com a palavra, a Professora Marlene lsepi, Diretora da EA/FEUSP, informa que com a

saída da Professora Natalia Bortolaci o trabalho do Fundamental l ficou comprometido e

que está aguardando a liberação de vaga para suprir esse déficit na EA. A seguir,

comunica que a Escola de Aplicação foi premiada na 4a Edição do Projeto CUCO, com a

participação da Professora Mana Beuer, com medalha de bronze e que foi produzido um

vídeo. Menciona, na ocasião, que a EA teve um desempenho no ENEM -- Ciências

Humanas, dos melhores das escolas estaduais públicas e em redação foi melhor do as

escolas provadas do Estado e que fará a divulgação para as famílias e também no site da

escola. Item 3. Expediente dos Membros do CTA da EEIJ$P: Com a palavra, o

Professor Doutor Agnaldo Arroio agradece e parabeniza a direção pela aquisição do kit

de pedras brasileiras para oferecer as delegações estrangeiras que visitam a unidade.

Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo relata que a forma como

a CAA distribui 50 cargos para as unidades utilizando como critério o recebimento de R$

2.000.000,00 em projetos de pesquisa, discrimina ainda mais as unidades pequenas,

principalmente as de Humanidades e que precisa também manifestar sobre isso porque

acaba privilegiando certos grupos e unidades. lll' PARTE -- ORDEM DO DIA -- l.

PROCESSOS SELETIVOS: 1.1. CLARO TEMPORÁRIO: 7.í.í.
MEMO.EDM/227/01112019 - Solicitação de l (um) claro temporário para as

disciplinas= EDM0338 - Metodologia do Ensino de História, EDM0345 -

Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de História, EDM0346 - Prometo

Integrado de Estágio em Docência em Ciências Humanas, EDM0417/0418 -

JWefodo/ogfa do Ensino de Hisfó/fa / e //. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

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

dos presentes. 1.1.2. MEMO.EDM/228/01112019 - Solicitação de l (um) claro

temporário para as disciplinas: EDM0339 - Metodologia do Ensino de Geografia,

EDM0344 -- Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Geografia, EDM0346

- Projeto Integrado de Estágio em Docência em Ciências Humanas, EDM0421/0422

-- Mefodo/agia do Ensino de Geografia / e //. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 'í. í.3. /NCI.USÁO - Jl#EJ140.EDM/233/í3í í20í9 - So/fcifação



õ9 de l(um) claro temporário para as disciplinas; EDM0329 -- Metodologia do Ensino

70 de Ciências, EDM0342 -- Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de
11 Ciências, EDM0425/0426 -- Metodologia do Ensino de Física le ll e EDM0685 -

72 ExpeHmenfação e JWode/agem. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o
73 Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

74 presentes.1.2. PRORROGAÇÃO DE CLARO: 7.2.í. Of/ED.A/í26/04íí20í9 -

IS REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250671, do Prof. Samuel Robes

76 1.outeiro. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

77 Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos
78 presen'les. 1.2.2. Of./EA/150/05112019 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro

79 725070í, da Prosa. l.etícia Pa/oma de Freiras P. da SI/va. Colocada em discussão e, a

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

81 votos, pela unanimidade dos presentes.í.2.3. Ot/EA/757/05772079 - REFEREND.AR -

8z Solicita prorrogação do claro 1250728, da Profa. Patrícia Tanganelli Laia. Co\ocaüa

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

84 referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes.í.2.4.

s5 0f./EA/152/05112019 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250710, da

8õ Prosa. /ngHd.Ane/ise l.open. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

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

8s presen\es. 1.2.5. Of./EA/153/05112019 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro

89 7250736 da Prosa. Samara .Annanias T. da Costa. Colocada em discussão e, a seguir

90 em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela

9i unanimidade dos presentes. 1.3. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: í.3.í.

9z Of./EDA/127/04112019 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho do

93 Prof Samue/ Robes Z.outeiro. l Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

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

95 presentes. 4. INSCRIÇÕES/COMISSÃO JULGADORA: í.4.í. Of:/EDE7íí3/01072019 -

9s REFERENDAR - Inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo para contratação

91 de OI (um) Professor para as disciplinas: EDFO115 - Filosofia da Educação le
9s EDF0285 - Introdução aos Estudos da Educação: enfoque filosófico. Edital FEUSP

99 Do 75/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

100 Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos

lal preserx\es.1.4.2. Of. EDF/llO/01112019 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do

ioz Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor Contratado lll (Doutor), por



ios prazo determinado. Disciplinas; EDFO115 - Filosofia da Educação l e EDF0285 -

l04 Introdução aos Estudos da Educação: enfoque filosófico. Edital FEUSP Ro 75/2019.

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

l06 referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.4.3.
101 MEMO.EDM/213/21102019 - REFERENDAR - Comissão Julgadora e inscrições dos

los candidatos ao Processo Seletivo para contratação de OI(um) Professor para a

l09 disciplina: EDM04 - Educação Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de

110 Sinais. Edita/ FEUSP Ho 76/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

ill Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

i12 dos presentes. 1.5. RELATORIO FINAL: í.5.'1. JUEll#O.EDIUZ2í7Z24í02019 -
113 REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de l(um)

ua Professor Contratado 111, 11 ou 1, nas disciplinas: EDM0439/0440 - Metodologia do

ns Ensino de Espanhol l e 11, junto ao EDM. Edital 72/2019. Co\ocada em d\scussão e, a

ii6 seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove)

in votos, pela unanimidade dos presentes. í.5.2. JUEll#O.EDiu722aHoíí720í9 -
n8 REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de l (um)

u9 Professor Contratado 111, 11 ou 1, na disciplina; EDM0400 - Educação Especial,

lzo Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais, junto ao EDM. Edital 76/2019.

i2i Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i22 referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.5.3.

lzs MEMO.EDM/221/01112019 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo

lz4 para contratação de l(um) Professor Contratado 111, 11 ou 1, nas disciplinas:
lzs EDM0433/0434 - Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas le 11, EDM0342 -

lzõ Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de Ciências e EDM0343 -

lzl Prometo Integrado de Estágio em Docência em Matemática e Ciências,junto ao EDM.

128 Edita/ FEUSP n' 73/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

i29 Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos

lsa presentes. 1.5.4. Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de l (um)

lsl Professor para o Ensino de Francês, junto a Escola de Aplicação. Edital FEUSP n'

i32 74/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i33 Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.1 .6.

134 CONTRPtlAÇAO= 1.6.1. Of./EDA/llg/17102019 - REFERENDAR - Solicita que seja

iss autorizada a contratação para exercício imediato do Prof. Jogo Francisco Migliari

i3õ Branco,junto ao ED.A. Edita/ FEUSP n' 7í/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em



137 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela

i38 unanimidade dos presentes. 2. RECREDENÇIAMENTO: 2. í. J\fEItio.EDJld/222/077í2079

is9 - MONICA APPEZZATO PINAZZA - Solicita recredenciamentojunto à CERT. Parecer

140 Favorável emitido pela Profa. Dra. Valéria Amorim Arantes - EDF/FEUSP. Co\Geada

i4i em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou

142 por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 3.í.

14s Memo. EDM/226/01112019 - MARCELO GIORDAN - Pedido para realização de

144 af/vfdade s/mu/fânea ÍO/w7rnJ. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

i45 Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

i4õ dos presentes. 4. AFASTAMENTO: 4.í. EI..A/JVE CR/ST7N.4 B.ERREI.O - So/feita

141 afastamento para participar do Seminário Presença da Literatura Negra em
i48 Bibliotecas e na Educação; Flink e Flinkinha Sampa 2019 e Vll Seminário

149 Internacional da Consciência Negra-Multiplicidades do Banqueamento e suas
lso Interfaces, na Fac. Zumbi dos Palmares - São Paulo, de 18/11 a 22/11/2019. Co\Doada

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

ls2 por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. V:ANESS.A DE 1.//14H

15s CARVALHO - REFERENDAR - Solicita afastamento para participar do ll' Encontro

is4 dos Escritórios Internacionais da USP, na FDUSP/Rib.Preto, nos dias OI e
is5 02/íí/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i56 Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.4.3.

151 ERNANI NAGY DE MORAES - Solicita afastamento para participar do Congresso

lss Internacional Freemind 2019, em Aguas de Lindóia - SP, de 05 a 07/12/2019. Co\ocada

i59 em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou

i60 por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.4. MARCEI.o DE SAI.E7E

lsl SOUZA - Solicita afastamento para participar da exposição do livro Angola Janga,

i62 em l.isboa - PoHuga/, de 05 a 09/í2/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em

163 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela

i64 unanimidade dos presentes. 5. DQAÇAQ: 5.í. Proa. 79.í.950.48.3 - 7e/2770 de doação

i65 FAPESP - P/ofa. .Ana l.aura Godfnho. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

iõõ o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

167 dos presentes. 5.2. Proa. í9.7.967.48.3 - Te/2770 de doação F:APESP - Prosa. Digna G.

i68 Vida/. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

i69 (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.3. Proa.

170 79.7.95í.48.0 - Doação pessoa ffkica - Jogo Robedo de O/fieira. Colocada em



17i discussão o Senhor Diretor recorda que se trata da fiação antiga (sucata) que foi retirada

i72 do bloco "A" quando da troca da mesma e que foi vendida. Com a referida verba foram

n3 adquiridos equipamentos para a Seção de Manutenção. A seguir, colocada em votação,

i74 0 Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

i75 dos presentes. Na oportunidade, a Senhora Regina Soda da Silva Santiago,

i76 representante da Diretoria da FEUSP no CTA, faz um agradecimento aos funcionários da

n7 Seção de Manutenção pelo referido trabalho, objeto dessa aquisição de ferramentas para

178 a FE. 6. OUTROS ASSUNTQ$: 6.í. FomTU/ádo de .A/geração de Jornada - F7ávia

179 Va/ente Guima/ães. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i80 Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.2.

lsl Proposta de Cronograma das Reuniões do CTA da FEUSP para 2020. Co\ocaüa em

i82 discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

i83 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. Na oportunidade, o Professor Doutor
i84 Marcos Garcia Neira comunica que a próxima reunião do CTA acontecerá no dia 1 1 de

i85 dezembro, uma quarta-feira, pois a sessão da Congregação será realizada no dia 1 2 de

í8õ dezembro, uma vez que temos muitas aprovações de inscrições de Concursos (Doutor,

i87 Titular e Livre-Docência) e de Comissões Julgadoras e relatórios de concursos que serão

188 andados no final do mês de novembro e início de dezembro, muito trabalho será realizado

189 pela Assistência Técnica Acadêmica até o dia 20 de dezembro, quando iniciará o recesso

i90 de final de ano. 6.3. Re/afóHo da CP/ das Universidades Púb/loas da .ALESP. Colocada

í9i em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou

i92 por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.4. Of./H7:Ady038/04íí20í9 -

19s Relatos do incidente envolvendo um docente e funcionárias terceirizadas.

i94 Colocados em discussão, com a palavra, a Senhora Nana Del Giudice Pinheiro informa

i9s que no dia 23 de outubro comunicada pela Chefe dos Serviços Gerais que tinha
196 acontecido um episódio com um docente, no caso o Professor Doutor Marcelo Giordan

í97 Santos e duas funcionárias da terceirizada, sendo que uma delas ficou nervosa e até

i98 passou mal. Nesse sentido, solicitou que as funcionárias relatassem o acontecido, a

199 saber: "A funcionária da limpeza disse que o Professor Doutor Marcelo Giordan Santos

200 estava no laboratório antes da 7h e que conversou com ela tranquilamente e perguntou

20i por que a porta do corredor estava fechada e ela respondeu que só estava encostada,

202 porque é o tempo que elas têm para fazer a limpeza antes de começarem as aulas.

203 Deixam encostada, porque quando fica totalmente aberta há alunos que entram, ficam

204 sentados no chão ou usam o banheiro, o que acaba atrapalhando a limpeza, mas que



20s nada impedia de alguém entrar. O que ninguém sabia é que ele tinha marcado para

206 atender uma aluna no laboratório. A aluna chegou, viu a porta encostada, não perguntou

207 nada à vigilante que estava no balcão e foi em direção ao Bloco A. Segundos depois, o

208 Professor Doutor Marcelo Giordan Santos, surgiu no corredor segurando o telefone, ficou

209 muito alterado com a funcionária da limpeza, disse que a porta não poderia ficar fechada

2io e quem era elas para manter a porta fechada e saiu aos gritos e foi questionar a funcionária

2il da vigilância que estava ali na frente. A respeito do ocorrido, a Senhora Nana Del Giudice

2i2 Pinheiro diz que tem imagens sem o som da câmara de segurança de quando ele sai

2i3 alterado indo falar com a vigilante. Explica que imediatamente ao acontecido, relatou ao

2i4 Professor Doutor Vinício de Macedo Santos e uma das funcionárias da terceirizada falou

2i5 que queria saber qual a postura da Faculdade diante disso. Ela se desculpou pelo

2iõ ocorrido, e à tarde os Professores Doutores Marcos Garcia Neira e Vinício dos Santos

2i7 Macedo, chamaram as funcionárias e se desculparam em nome da Instituição, dizendo

2i8 que isso não é nossa prática e solicitaram que elas relatassem o que aconteceu. Como

219 se trata de assunto que envolve a administração, resolveram trazer para o CTA. Com a

220 palavra, o Senhor Reinando Santos de Souza informa que fizeram uma reunião de

221 funcionários, mas não só para discutir esse assunto. Comenta que a discussão foi muito

222 boa, a Senhora Sandra Godoy, Chefe dos Serviços Gerais, que estava presente na

223 reunião, colocou a situação de trabalho, a diminuição do quadro de funcionários, no caso

224 da limpeza eram funcionárias 35 e hoje apenas 1 0, e que na prática não conseguem fazer

22s uma limpeza igual ao que era feita antes e, muitas pessoas, tanto docentes e quanto
22õ funcionários, não compreendem isso e acabam descontando nas funcionárias a sua

227 insatisfação porque sua sala não é limpa todo dia. Comenta que tem muita reclamação de

228 docentes, mas tem muitos funcionários que têm atitude arrogante e maltratam as

229 funcionárias da limpeza, e esses casos não são denunciados porque na situação
230 hierárquica que temos dentro da USP, o pessoal da terceirizada é o mais vulnerável.

23i Inclusive, se fizerem esse tipo de denúncia, dependendo da unidade, podem ser até

232 transferidos ou até demitidos. Decidiram que vão fazer uma moção simples em nome dos

233 funcionários denunciando o que aconteceu e exigindo providências cabíveis, no sentido

234 da punição do professor envolvido. Surgiram na reunião comentários que não era a

235 primeira vez que ele tinha esse tipo de postura com os funcionários. Com a palavra, a

236 Senhora Bárbara Milan Martins pergunta quais os possíveis encaminhamentos, nesse

237 caso específico com o professor. Questiona a forma que ele tem em se dirigir as pessoas,

238 ela mesma já se sentiu acuada em reunião quando fez uma pergunta e ele gritou com ela.



239 Acha que ele tem que receber alguma notificação porque ele está fora das normas de

240 tratamento, é uma questão de respeito da forma de lidar com diferentes pessoas que

241 compõem a universidade. Com a palavra, a Professora Marlene lsepi lembra de um caso

242 que aconteceu com ele há mais ou menos 5 anos, quando ele entrou muito cedo e bravo

243 na Escola dizendo que uma professora nossa tinha adentrado no estacionamento

244 correndo e que ela tinha que tomar providências, mas na verdade era uma mãe de aluno.

24s Comenta que foi um episódio bem tenso. Diz que precisamos tomar cuidado em relação

24õ ao que acontece conosco. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio comenta

247 que, como professor do departamento, diante de tudo que foi falado só pode se desculpar

248 e lamentar não só com os terceirizados, mas com os da casa também que tiveram o

249 desprazer de passar por esse tipo de experiência. Fala que não é uma excepcionalidade,

250 haviam sido informados também sobre o relato da Pós-Graduação. Isso tem acontecido

25i com uma certa frequência principalmente com alunos, isso não é exclusivo, com docente

252 também acontece. SÓ pede desculpas, mas é o colegiado que tem que tomar uma

2s3 decisão. Deu o informe no Conselho, as pessoas ficaram todas constrangidas. Não foi

254 citado o nome, mas todos sabiam de quem se tratava. Com a palavra, o Professor Doutor

255 Marcos Garcia Negra lembra que o assunto das relações na unidade está na ordem do dia,

256 e que apareceu na penúltima Congregação, tanto a direção como os funcionários se

2s7 responsabilizaram de levantar informações para a última Congregação. Em função de

258 datas e preocupação dos funcionários de fazerem reuniões com setores não conseguiram

259 apresentar na última reunião, mas agora já temos encaminhamentos do Conselho

260 Consultivo que serão levados à próxima Congregação. Uma das questões que

26i conversaram com as pessoas envolvidas e com a Senhora Nana Del Giudice Pinheiro, é

262 que não dá mais para essas coisas acontecerem, comentarem, mas sem ninguem
2õ3 escrever. O fato em si é importante porque está registrado e o Prof. Marcelo também

264 poderá apresentar a sua versão dos fatos. Explica para a aluna de pós-graduação que a

265 função do CTA é discutir os encaminhamentos possíveis. O Senhor Reinaldo Santos de

26õ Souza cobrou da direção que o mesmo critério usado para o funcionário seja para

2õ7 professor. Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo comenta que

2õ8 acha que tem que ter direito a defesa, pois só tem os documentos das atingidas. Para

269 tomar uma decisão teria que ter documentos do professor. E quer saber que tipo de

270 condução vamos ter para normatizar essas relações. Com a palavra, o Professor Doutor

27i Marcos Garcia Negra explica que esta não é uma instância de julgamento. O documento

272 que a Senhora Nana Del Giudice Pinheiro enviou para o CTA dá ao colegiado ciência dos



273 fatos. A partir do momento que chegou o documento já chamou o Professor Doutor

274 Marcelo Giordan Santos e informou do que está acontecendo, entregou-lhe uma cópia da

275 documentação, e pediu também uma orientação para a Procuradoria Geral (PG).

276 Comenta, na oportunidade, que o que nos cabe dizer aqui é se o assunto deve parar aqui

277 0u ser levado a outra instância. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza

278 menciona que tem dúvidas quanto aos procedimentos com docentes. Com relação aos

279 funcionários nesses casos cabe advertência, repreensão, suspensão ou demissão e que

280 0 pode indicar ao Diretor pode fazer. Com a palavra, a Professora Doutora Ana Luiza

281 Jesus Costa comenta que diante das possibilidades que o Senhor Reinaldo Santos de

282 Souza apontou, qualquer uma dessas opções já seria algo novo no contexto do tratamento

283 de casos que a gente já viu e que se repetem, pelo histórico já é uma inovação a
284 notificação por escrito, a possibilidade de uma advertência. Esse fato ter acontecido no

28s momento em que se discutem as relações na Faculdade é algo importante, e traz uma

28õ concretude para o problema que precisamos lidar. Saúda principalmente a possibilidade

287 em trazer os funcionários da terceirizadas como parte dessas discussões. Com a palavra,

288 a Senhor Nana Del Giudice Pinheiro diz que concorda com o Professor Doutor Rubens

289 Barbosa de Camargo, acha que o Professor Doutor Marcelo Giordan Santos também tem

290 que ser ouvido ou trazer um documento, mas como se falou em uma repreensão oral,

29i usando palavras das funcionárias da terceirizada - "como fica isso, chama só fala lá e

292 passa a mão na cabeça por ser docente". Com a palavra, a Professora Marlene lsepi acha

293 importante criar uma prática institucional porque as direções vão mudando, as pessoas

294 vão mudando e a gente perde a condução do mesmo problema ao longo da história. Conta

295 que na Escola fazem sempre registro para não esquecer. Se o assunto é muito grave, da

296 penalidade mínima, passa para uma outra penalidade. Com a palavra, o Senhor Diretor

297 explica que a punição deve corresponder à infração. Com a palavra, o Senhor Reinando

298 Santos de Souza comenta que não acha que a punição em si resolve todos os problemas,

299 não está defendendo a punição em geral para tudo, há casos e casos. Mas sobre o caso

300 específico, acha que deveria ter uma repreensão disciplinar, com os relatos já é o
30i suficiente para a direção aplicar a repreensão disciplinar. Com a palavra, o Professor

302 Doutor Bruno Bontempi Júnior diz que ficou bem esclarecido, a única coisa que podemos

303 decidir sem julgar é pedir sindicância, se pedirmos repreensão ou advertência é porque é

304 culpado de alguma coisa, então já estaríamos julgando, então não podemos fazer um

305 Julgamento sem a peça defensiva. O Professor Doutor Agnaldo Arroio pergunta qual a

306 manifestação do Professor Doutor Marcelo Giordan Santos? Com a palavra, o Professor



307 Doutor Marcos Garcia Neira informa que chamou o Professor Doutor Marcelo Giordan

308 Santos e Ihe disse que chegou a representação onde pede claramente que o assunto seja

309 levado ao CTA, ele pediu cópia do material, e falou que iria esperar manifestação do CTA.

3zo Com a palavra, a Senhora Regina Soda da Silva Santiago lembra que esse ano lá fez o

sii mesmo questionamento, o que vamos fazer em relação de trabalho com as pessoas,

3i2 sendo que outra vez, com o caso da Senhora Daniela de Almeida Flausino, lá havia

3i3 questionado o CTA, qual o trabalho que poderíamos estar desenvolvendo de
314 conscientização. Fala que isso não acontece só com docentes, com frequência, é julgada

3is pelos colegas de trabalho por causa o IfPonto, já ouviu muitas vezes dizerem que são elas

3i6 que criam as regras, vários colegas gritando no balcão por causa do IfPonto, então acha

3n que alguma coisatem que serfeita para melhorar as relações, entender o porquê do outro.

318 Por que as meninas encostaram a porta para limpeza.--etc. Com a palavra, o Professor

3i9 Doutor Marcos Garcia Neira comunica que a CIPA recebeu essa incumbência e

320 Organizaram uma série de atividades e hoje estão reavaliando, vendo que não é somente

32i esse o caminho, envolve também os docentes. Explica, na ocasião, que a reunião do

322 Conselho Consultivo foi muito esclarecedora nesse sentido, foi muito importante a

323 presença das funcionárias e da docente da comissão de equidade para nos orientar. A

324 primeira questão que ambas colocaram é que precisa dar visibilidade e que o fato do
32s assunto ter sido trazido para o CTA já tem efeito, pois não adianta nada ir na diretoria

32õ reclamar de outras pessoas, se não colocar no papel, pois, do contrário, é disse-me-disse.

327 Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo explica que é necessário

328 um tipo de procedimento administrativo, tem uma implicação anterior, a partir do momento

s29 que colocaram no banheiro um lugar para as pessoas poderem se expressar, umas das

s30 primeiras expressões foi justamente esse caso, o que quer dizer que lá tem um ónus, e

33i por conta disso, tem que ter o direto a defesa. Diante disso, acha que o Prof. Marcelo
s32 deveria fazer uma manifestação pública de desculpas para com as funcionárias. Caso não

333 tenha um pedido explícito de desculpas, a direção vai aplicar as medidas necessárias.

s34 Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira diz se voltar para o CTA com o

335 depoimento dele, não é nossa esfera, não podemos fazer isso, se não estaríamos

33õ julgando. As opções são: deixa como está, vamos instaurar uma comissão de apuração
337 0u será decidido na esfera do departamento. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo

338 Arroio comenta que é preciso ter um indicativo para as pessoas pensarem suas relações.

s39 Com a palavra, o Senhor Reinando Santos de Souza comunica que pelo ESU, a

340 sindicância é só realizada quando não é conhecida a identidade do autor, na medida que
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é identificado o autor é aberto um processo administrativo e que a direção pode abrir um

processor administrativo, ou opta por dar uma advertência, ou repreensão que parece um

procedimento formal. Com a palavra, a Senhora Bárbara Milan Martins comenta que é

importante também falar da relação orientador/orientando. Questiona até onde vai essa

pressão, se é natural toda reunião de orientação o aluno sair chorando e nesse sentido

sugere uma instância de mediação e uma advertência oral ou escrita, pensando nos

eventos futuros. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza comenta que não

acha adequado abrir sindicância agora, sugere respeitando o direito de defesa, a direção

perguntar ao Professor Doutor Marcelo Giordan Santos se ele deseja encaminhar a versão

dele. Partindo que encaminhe a versão, a direção avalia com base no que ele mandar, se

ele negar, aí sim, abrir sindicância, se ele for diferente, como justificando por ter feito, acha

que já cabe a punição, que seria a disciplinar, com registro no prontuário. Com a palavra,

o Professor Doutor Agnaldo Arroio explica à aluna Senhora Bárbara Milan Martins que

quando acontece conflito entre orientador/orientando, tem que falar diretamente com o

coordenador da área e que pode haver mudança de orientação. Com a palavra, o

Professor Doutor Marcos Garcia Neira diz que o encaminhamento será assim: o Professor

Doutor Marcelo Giordan Santos vai ser informado que o assunto foi discutido no CTA, que

ele escreva sua posição sobre assunto e, com base nesse texto, a direção vai tomar uma

decisão, se houver divergências entre o relato do professor e o relato que temos, poderá

instaurar-se a sindicância. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza fala que

concorda com o encaminhamento e se houver divergência abre sindicância, a direção

decide qual punição e ele coloca em ata que acha que não precisa votar e que a nossa

reivindicação é que essa punição seja a repreensão disciplinar. Colocado em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

dos presentes, o encaminhamento acima mencionado. 6.5. Sugestão de nota em apoio

a Professora V7rgihia. Colocado, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

(CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.6. /JVCI.US.ÃO -

Carta Biblioteca. RETIRADO DE PAUTA. 6.7. INCLUSÃO - Manifesto contra a

aprovação da Câmara Municipal de São Paulo autorizando a venda de 41(quarenta

e um) imóveis públicos e entre estes a terreno de uma EMEI "Gabriel Prestes",

antigo parque infantil da cidade de São Paulo, localizado à Rua Consolação, 1012.

Colocada em discussão o seguinte Manifesto: "M,4/V/RESTO -- /mag/nem pessoas

abraçando Indignadas e efetivamente uma escola pública na região central da cidade de

São Paulo. 16 de outubro de 2019. Câmara Municipal de São Paulo autoriza a venda de
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41 de seus terrenos públicos. Essa notícia contém elementos suficientes para nos

indignar, pois mostra um modelo que se despreocupa com a história, com as lutas

populares e com a defesa do espaço público para todos e todas, em especial com as

escolas públicas cuja lógica neoliberal se espraia pela cidade e atinge proporções

arrasadoras. Contudo, uma questão específica levou pessoas adultas e crianças à Rua

Consolação, 1012, no dia 29 de outubro deste ano. A EMEI Gabriel Prestes, antigo parque

infantil da cidade de São Pauta, premiada por seus importantes projetos relacionados à

educação infantil paulistana que têm a cidade como sua extensão, está entre os terrenos

e equipamentos públicos sendo vendidos. Essa decisão demonstra a clara

desconsideração a uma história de lutas e conquistas pela escola pública de gerações de

crianças e adultos como direito de todos e todas, e mais, como expressão do direito aos

usos que envolvem a cidade, tal como nos ensinam em seus projetos. Nesta lógica

económica e política implementada pelo govemo municipal as crianças tornam-se

preteridas em seus direitos, em especial à educação infantil pública e do convívio com as

diferenças dentro e fora da escola, num contínuo exercício de aprendizado coletivo. A luta

não é por um terreno público apenas, o que por si já valeria uma batalha, mas também

pela permanência de uma escola histórica das crianças e família como local privilegiado

à prática democrática. A FEUSP vem manifestar seu repúdio a essa forma de atuação

política pela gestão municipal de São Paulo que retira direitos de crianças e de seus

familiares à educação e à cidade em sua acepção mais ampliada". Co\Doado, a sega\í em

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

unanimidade dos presentes. Finalizando, o Professor Doutor Rubens Barbosa de

Camargo menciona que há também um movimento de grupo de pais ligados ao MBL que

reivindicam a saída de uma diretora de uma escola em Parada de Taipas, na zona norte

de São Paulo, mas que ainda não se sabe corretamente o que está acontecendo. Nada

mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e.ggll,por.encerrada a

reunião. E, para constar eu, $jidney Maus FontaneUI, Asse::jlãitF Tégpr6o Acadêmico,

lavrei e digitei a presente ata,/yupAgéríi,,aíÉsinaga®r mim ,/7'/:Ú/2 e pelo

Diretor da FEUSP reuráião \éh que for discutida e

aprovada. São Paulo, 1 4 çlê hovWro de 201 9.
/
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