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505' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. As nove horas do vigésimo dia do mês de

dezembro de dois mil e dezoito, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a 505a

Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a presidência do

Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros:

Professores Doutores Vinício de Macedo Santos, Vivian Batista da Salva, Fabiana Augusta

Alves Jardim, Rogério de Almeida, Rubens Barbosa de Camargo, Bruno Bontempi Júnior,

Mânica Appezzato Pinazza, Julgo Roberto Groppa Aquino, Maurício Pietrocola Pinto de

Oliveira, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Mana Letícia Barros Pedroso Nascimento e

Soda Mana Portella Kruppa, Senhorita Cinthia Torres Toledo, representante discente da

pós-graduação e Senhora Vanessa Santos Maciel, representante dos servidores não

docentes. Na ocasião, o Senhor Diretor justificou as ausências das Professoras Doutoras

Rosangela Gavioli Prieto, Ermelinda Moutinho Pataca, Agnaldo Arroio, Carlota Josefina

Malta Cardozo dos Reis Boto, Cada Biancha Angelucci, Mana da Graça Jacintho Setton,

Valdir Heitor Barzotto, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes e Silvia Luzia Frateschi

Trivelato e havendo número legal declara aberta a 505a Reunião Ordinária da

Congregação da FEUSP. I' PARTE -- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS -- /fem 'í.

Discussão e Votação da Ata 504' Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP,

rea/içada no dfa 29/77/2078. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação aprovou por 09 (nove) votos e 02 (duas) abstenções. ll' PARTE -

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

Doutor Marcos Garcia Neira parabeniza os professores que tiveram seus projetos de

pesquisa (doze do Universal) aprovados junto ao CNPq, cujo resultado foi publicado há

duas semanas. Em seguida, comunicou que em 2019, ocorrerá uma reorganização de

funcionários e funcionárias na FEUSP e que um setor a ser fortalecido é o Centro de

Gerenciamento de Projetos que contará com a presença da servidora Daniela Cristina

Matos Borges e que a partir de fevereiro de 2019 funcionará na sala 106 do Bloco "A",

conforme aprovado na última reunião de CTA. Na ocasião, lembra do ótimo trabalho já

desenvolvido pelo referido Centro pelas servidoras Regina Mazzi dos Santos e pela

servidora Lua Mau Reinaldo Gimenes. Explica, ainda, da importância desse trabalho de

apoio aos docentes, visando à preparação de relatórios de orçamentos e de projetos,

prestação de contas, busca de editais e captação de documentos importantes para a

produção do conhecimento, motivo pelo qual, a Senhora Daniela Cristina Matos Borges

deverá passar por treinamento junto à FAPESP e constituirá o Centro. Na sequência, o
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Senhor Diretor apresenta um documento síntese do exercício orçamentário de 201 8,

explicando que a análise de tal documento náo é praxe nas discussões promovidas pela

Congregação, mas foram apresentadas e discutidas nesta reunião a fim de que

decidíssemos dar ou não publicidade aos usos dos recursos públicos destinados à

Faculdade de Educação. Assim, as informações serão disponibilizadas em breve no site

da FEUSP. Na ocasião, expressa que para 201 9 há uma previsão de R$ 2.099.631 ,96, ou

seja, houve aumento de 3,6% em relação ao de 2018, tendo sido mais ou menos

equivalente ao longo dos anos, desde 2015, quando sofremos uma redução expressiva

em relação ao repasse de 2014. Reitera que entre outros pontos foi mencionado o náo

uso da verba destinada a cursos e treinamentos dos funcionários e funcionárias e a

necessidade de utilizarmos nossas reservas para algumas reformas necessárias junto à

Escola de Aplicação e ao Bloco B, por exemplos para substituição de carteiras das salas

de aulas. Em continuidade, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra fala mais de uma vez

sobre a importância de os docentes saberem como é a vida funcional dos servidores não-

docentes, mostrando a sua intenção claramente de aproximar as categorias. Cita, como

exemplo, a complexidade da administração do ifPonto, por conta do recesso que não é

recesso, lá que os colegas arcam com um saldo de horas negativas, sendo obrigados a

compensar, ainda que "artificialmente", isto é, quando sua seção está fechada. Informa,

ainda, que foi anunciado um Plano de Demissão Voluntária (PIDV) para os funcionários

ce/ef/smas esfáve/s (Constituição de 1 989) aprovado pela Assembleia Legislativa e que

está a espera da sanção do Governador. Na oportunidade, o Senhor Diretor ressaltou a

beleza das cerimónias de formatura dos alunos da Escola de Aplicação. Finalizando, o

Professor Doutor Marcos Garcia Negra comunica que a visita do Reitor foi reagendada

para o dia 27 de fevereiro de 201 9, às 1 6h e que devemos reapresentar as propostas que

tiramos em nossas reuniões quanto à organização dessa visita. Nesta oportunidade,

solicita a inclusão na Ordem do Dia de duas contratações de professores temporários para

substituição de uma professora de Educação Física da Escola de Aplicação que está em

licença maternidade. Item 2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: a.

Conselho Universitário. O Professor Doutor Rogério de Almeida lembra dos informes do

último CO sobre as alterações no estatuto docente (em acordo com parecer da

Procuradoria Geral). Explica que, a grosso modo, flexibiliza a atividade docente no quesito

dedicação exclusiva, o que foi visto com muitas reservas pelos docentes presentes.

Algumas discussões importantes sobre o nosso prometo acadêmico com alterações nas

grades da graduação e pós-graduação e critérios de avaliações diversas não serão



69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

mencionados neste resumo. Elas ainda continuarão sendo pautadas, de modo que espero

compartilha-los em informes futuros, com maior clareza e síntese. O que elas têm a ver

conosco é o princípio de que metas e mudanças devem ser alcançadas sem acréscimo

de recursos, o que pode implicar em maior ónus. b. Conselho de Graduação. Com a

palavra, a Professora Doutora Vivian Batista da Sirva informa que a CG pretende pautar

para o próximo ano um questionário que será aplicado aos alunos, que é parte de um

processo de avalição dos percursos formativos do Curso de Pedagogia e foi elaborado

entre a Professora Doutora Rosângela Gavioli Prieto e os três chefes do departamento,

passou na última reunião da CG, onde foram incluídas algumas sugestões e a ideia é que

no começo do ano que vem seja passado para os alunos na segunda semana de aula.

Explica que membros da CG e da CoC/Pedagogia passarão nas salas de aula para

explicar a finalidade aos alunos e que se consiga um número grande de resposta. Explica,

na ocasião, que esse questionário tem dois grandes blocos, um diz respeito ao perfil do

aluno e outro para saber um pouco a respeito dos percursos formativos, como fazem as

suas escolhas e que essa ação vai se articular em ações futuras e vão englobar na

avaliação dos professores, as CoCs e a própria CG. Outro informe que a Professora

Doutora Vivian Batista da Salva divulga é sobre a reunião pedagógica que acontecerá no

dia 13 de fevereiro e terá dois grandes momentos: uma parte da manhã sobre saúde

mental que é um problema que tem vivenciado, mas com pouca visibilidade e pouco

discutida e outra à tarde, sobre ética docente para se pensar nas articulações desse tema

com as implicações de projetos como a Escola sem Partido. A respeito do Regimento de

Graduação, lembra que no último CoG foi apresentada uma minuta que, apesar do tempo

curto, circulou nas CoCs e CG. Fizemos algumas observações, sugestões e pedidos de

esclarecimentos e o ponto central diz respeito à CIL - Comissão Interunidades das

Licenciaturas e a grande proposta, que inclusive foi posta ao Professor Doutor Edmund

Chada Baracat, que a CIL fosse reativada, mas no Regimento ela não aparece, talvez se

possa articular isso com as Câmaras de Licenciatura e Apoio Pedagógico. Com a palavra,

o Professor Doutor Marcos Garcia Neira diz que o Professor Doutor Edmund Chada

Baracat entrou nesse assunto na reunião dos dirigentes realizada nos dias 14 e 15 de

dezembro, em Pirassununga, se referindo nominalmente à Faculdade de Educação e

garantiu esse grupo de trabalho que irá assessorar essa Câmara e será sediado na

FEUSP com 18 membros, um representante de cada Unidade. c. Conselho de Pós-

Graduação. Não houve manifestação. d. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim menciona que na última reunião do
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CoPq houve discussão sobre o Regimento da Pesquisa e que três unidades

encaminharam suas propostas e a FE também encaminhou-as, sendo contemplada na

sua maioria. Na ocasião, recorda que também foi analisada uma minuta de uma resolução

sobre as competências e atribuições da Comissão de Pesquisa. Nesse mesmo dia foi

aprovada uma resolução que institui as normas para integralização de créditos das

atividades acadêmicas complementares e os currículos dos cursos de graduação da USP

E uma tentativa de traduzir o que se considera como estudos independentes em créditos

e a possibilidade de regular isso no Júpiter para facilitar a gestão, a diferença é que

quando é iniciação científica vai para a comissão de pesquisa aprovar, a cada 30 horas

de atividades, um crédito que pode ser de 5% a 1 0% do total de horas de cada currículo.

O que não ficou bem explícito nessa minuta é como os docentes teriam os seus créditos

validados de supervisão ou orientação, porém pensa-se que o sistema retomará isso. O

Prof. Baracat estava na reunião para falar sobre o assunto. A notícia que foi aprovada

nessa reunião foi aprovada com limite de sete anos para participar do programa de pós-

doutorado. Em reunião com o Ministro Marcos Pontes, que ocorreu no dia 6 de dezembro

durante todo um dia, se comprometeu a manter a FINEP e não fundir CAPES e CNPq.

Um assunto interessante na reunião e um dos compromissos da Pós que os programas

seriam de nota 5 para cima, eles teriam o cuidado de também propor políticas para os

programas que não tivessem essa nota para ajudar no processo de internacionalização,

qualificação de melhoria de nota, e está aberto um edital para a vinda de professores

estrangeiros, especificamente para os programas nota 3. E que na reunião de dirigentes

lançaram a plataforma de centrais para equipamento de multimídias e agora dá para

entender melhor porque a plataforma dessa gestão era importante para alguns tipos de

projetos FINEP, que são equipamentos muito caros e são equipamentos multi-usuários, e

isso tem a ver com uma prática mais ágil, poder cobrar por horas de uso. Está agendada

a data do SllCUSP (23 de setembro de 2019), quanto à data do simpósio de pós-

graduação, diz que teve uma ideia para a Comissão dos 50/60 anos recolher relatos de

iniciação cientifica de docentes da casa para divulgar e retomar a história dos presidentes

de comissão. e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, o

Professor Doutor Rogério de Almeida parabeniza a direção pela vinda do Professor

Boaventura de Sousa Santos, da Universidade de Coimbrã, Portugal, ontem, na FEUSP,

proferindo a palestra .4s Ep/sfemo/og/as do Su/ e a Defesa da C,/n/vens/date, e seu prometo

sobre a diversidade e que sua fala ajuda a política de extensão na USP. Houve, ainda, no

referido dia o lançamento do seu livro /Va O#c/na do Soc/ó/ogo ,Artesão. Na sequência, o
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Senhor Presidente da CCEx/FEUSP, informa que a título de curiosidade, a Pró-Reitora de

Cultura e Extensão Universitária anunciou um prometo de Cultura e Extensão, com metas

para 2019, entre elas: estruturação de cursos EaD com "marketing agressivo da marca

USP" visando criação de cursos pagos como alternativa de financiamento, sendo citada a

ideia de "levar a USP à sociedade" por meio de unidades móveis em trailers. f. CClnt/Nac.

Não houve manifestação, sendo que a Professora Doutora Cada Biancha Angelucci

justificou sua ausência. g. Expediente da Diretoria Escola de Aplicação. Não houve

manifestação. Item 4 - Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a

palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo informa sobre a proposta da

Base de Formação de Professores que de certa forma se alinha à Base Nacional, aponta

para direção para a portaria do Conselho Estadual de Educação e entidades nacionais

fizeram uma moção de repúdio, exigindo debate e que sua sugestão é que a FEUSP

também se manifeste junto com as Universidades Paulistas. A seguir, diz que talvez terá

mais um PIDV para os celetistas estáveis. Com a palavra, a Professora Doutora Fabiana

Augusta Alves Jardim comunica que soube no Fórum Municipal de Educação que a equipe

do núcleo de educação integral foi toda exonerada por não estar de acordo com as novas

configurações da educação integral do município. Na sequência, a Professora Doutora.

Monica Appezzato Pinazza informa que estão abertas as inscrições para quatro processos

seletivos e tentará a realização dos mesmos a partir em janeiro de 2019, para que

comecem no início do semestre e, sobre o projeto acadêmico dos departamentos, a ideia

é fazer uma conversa conjunta como os departamentos. Com a palavra, o Professor

Doutor Vinício de Macedo Santos informa que a comissão dos 50/60 anos vem definindo

uma série de atividades juntamente com a Escola de Aplicação e a ideia é que todas as

comissões considerem esse tema de comemoração nas suas programações, até como

uma possiblidade de se buscar recursos junto às Pró-Reitorias e que já existe um logo

que é uma adaptação dos 40/50 e que será divulgada no decorrer do tempo atividades

como seminários, rodas de conversa, etc. Na oportunidade, a Professora Doutora Soda

Mana Portella Kruppa relata que o MEC está lançando uma proposta de que não haverá

mais concursos para professores para as Universidades Federais e que talvez seriam

contratados por análise de currículo. Na sequência, menciona que o Festival irá acontecer

no final de janeiro/2019 e se souberem de algo sobre educação integral será bem-vindo.

lll' PARTE - ORDEM DO DIA -- 1. ELEICOES: í.'í. Proa. í6.í.907.48.0 - vH.NESS.A

SANTOS MACIEL - Eleita representante(titular) dos servidores não docentes junto

a Congregação da FEt/SP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a
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Congregação homologou por 14 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. Na

ocasião, O Professor Doutor Marcos Garcia Negra dá posse à funcionária e parabeniza-a

pela eleição, desejando-lhe uma profícua gestão. 7.2. CC/nfFEv30íí20í8 - E/ellas as

Profas. Ana Luiza Jesus da Costa e Cada Biancha Angelucci, respectivamente

Presidente e Vice-Presidente da CClnt., bem como, a composição dos membros da

CC/nt. gestão 20í8-2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a
Congregação homologou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.

CONCURSO: 2.1. INSCRIÇÃO: 2.í.'l, Proa. 78.í.í750.48.0 - MAUS/l..ANE DE SO(/ZA

BICCAS - Inscrição ao Concurso de Livre-Docência, na área de História da
Educação, nas disciplinas= EDF0702 - História da Educação de Pessoas Jovens e

Adultas= Tempos, Espaços, Práticas, Discursos (Optativa) e EDF0287 - Introdução

aos Estudos da Educação: Enfoque Histórico(Licenciatura), no EDF, de acordo com

o E(#fa/ FEUSP 62/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

aprovou por 14 (catorze) votos e 01 (uma) abstenção. 2.2. COMISSÃO JULGADORA:

2.2.1. Of./EDF/108/10122018 - Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência,

na área de História da Educação, nas disciplinas: EDF0702 - História da Educação

de Pessoas Jovens e adultas: Tempos, Espaços, Práticas, Discursos(Optativa) e

EDF0287 - Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Histórico(Licenciatura),

no EDF, de acordo com o Edita/ FEUSP 62/20í8. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, a Congregação aprovou a seguinte composição da Comissão Julgadora:

Titulares: Profs. Drs. Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto (Professora Titular do

EDF/FEUSP), 15 (quinze) votos; Carmen Sylvia Vidigal Moraes (Professora Titular do

EDA/FEUSP), 15 (quinze) votosl Rosa Fátima de Souza Chaloba (Professora Titular da

UNESP, Assis/SP), 15 (quinze) votos; Heloisa Helena Pimenta Rocha (Professora

Associada da UNICAMP), 15 (quinze) votos e Leõncio José Gomes Soares (Professor

Titular da FAE/UFMG), 15 (quinze) votos e, para Suplentes os Professores Doutores

Flávia Inês Schilling (Professora Associada do EDF/FEUSP), 15 (quinze) votos; Tarcísio

Mauro Vago(Professor Titular da UFMG), 15(quinze) votosl Mana Rita de Almeida Toledo

(Professora Adjunta da UNIFESP), 15 (quinze) votos; Mauriceia Ananias (Professora

Associada da UFPB), 15 (quinze) votosl Cláudia Mana da Costa Alves de Oliveira

(Professora Titular da UFF), 1 5 (quinze) votos; Écio Antonio Portes (Professor Associado

da Universidade Federal de São Jogo del Rei -MG), 14 (catorze) votosl lsabel Cristina

Alves da Salva Frade (Professora Titular da FAE/UFMG), 14 (catorze) votosl Alessandra
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Frota Martinez de Schueler (Professora Adjunta da UFF), 14 (catorze) votos; Claudia

Lemos Vóvio (Professora Associada da UNIFESP), 14 (catorze) votos e Verá Teresa

Valdemarin (Professora Associada da UNESP), 14 (catorze) votos. Na mesma reunião,

em atendimento ao disposto no Artigo 1 93 - A do Regimento Geral da USP (alterado pela

Resolução USP-7.194, de 27-4-2016), a Congregação indicou a Professora Doutora

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto (Professora Titular do EDF/FEUSP), por 1 5

(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes, para a Presidência da Comissão

Examinadora do referido concurso. 2.3. CONTRATAÇÕES: 2.3.í. Of:/EDE7773/12í220í8

- Solicita que seja autorizada a contratação da Profa. ELISA VIEIRA, junto ao EDF.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 1 4 (catorze)

votos e OI (uma) abstenção. 2.3.2. Of í33/EIAFEUSP'í27220í8 - So/lc/fa que sega

autorizada a contratação do Prof. CAIO STEFANO RUIZ DANATANGELO. Co\acuda

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 1 5 (quinze) votos, pela

unanimidade dos presentes. 2.3.3. Of í34/EAFEUSPí2í220í8 - So/feita que sq/a

autorizada a contratação do Prof. PAULO HENRIQUE POZZEBON SCABORA.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 1 5 (quinze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 3. CONVENIO/TERMO DE ACORDO; 3.í. Proa.

15. 1.797.48.7 - Aditivo do Convênio Acadêmico Internacional entre a Faculdade de

Educação da USP e a Universidade Lueji A' Nkonde-Ulan(Angola), coordenado pelo

Prof Dr. Robedo da Si/va. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a
Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2.

Acordo de Cooperação que celebram a FEUSP e o Centro de Estudos e Pesquisas

em Educação, Cu/fura e .Anões Comum/fadas - CENPEC. Colocada em discussão foi

retirada de pauta. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4. í. Jl#emo/EDM/2377077220í8 - Renovação

no Programa Professor Sênior da Profa. Tizuko Morchida Kishimoto. Co\Geada em

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 1 6 (dezesseis) votos, pela

unanimidade dos presentes. 4.2. CROIVOGRAJ\4H D.AS REUN/ÕES D.A

CONGREG.AÇAO D.A FEUSP PAR.4 20í9. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, a Congregação aprovou por 1 5 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.

4.3. C/farão de Comissão de gire/fos Humanos. Colocada em discussão foi retirado de

pauta tendo em vista o adiantado da hora. 4.4. Combate à 7ransfobia na FEUSP.

ÍReunião Exfmo/dImaNa em Janeiro/20í9 - 7ransfobia - Colocada em discussão foi

retirado de pauta, devendo ser realizada uma Reunião Extraordinária no dia 31 de janeiro

de 2019, para discussão do assunto e também fazer um convite à Professora Doutora
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Claudia Pereira Vianna para participar da sessão. 4.5. Ot/EIA/í38/í7í220í8 - Novo

Reg/mento dà Esmo/a de .Ap/lcação. - Re/afódo -- Colocada em discussão e tendo em

vista às ausências das Professoras Marlene lsepi e Mana de Fátima Parreira de Freitas

Moriwava, respectivamente, Diretora e Vice-Diretora da Escola de Aplicação da FEUSP,

foi retirado de pauta. Finalizando, nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a

presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E, para constar eu, Sidney

Mauro Fpntqnettj},,Assistente Té(?lll$êl.)éaqÊ2j!$ 1avrei e digitei a presente ata, que será

assinacj4 /J/MÍÍI./ mim Z=..Z<llZl2:zí2;?l:?l Diretor da FEUSP

.Z.Z..,.!,/ na#euniãb%em que for discutida e aprovada. São Paulo, 20 de
dezeJtlbl;Óde 2018.


