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513' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas do vigésimo sexto dia do mês

de setembro de dois mil e dezenove, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a

51 3a 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, Rosangela Gavioli Prieto,

Ermelinda Moutinho Pataca, Fabiana Augusta Alves Jardim, Mana Angela Borges

Salvadora, Rubens Barbosa de Camargo, Bruno Bontempi Júnior, Monica Apezzato

Pinazza, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto

Mana da Graça Jacintho Setton, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Teresa Cristina Rebolho

Rego de Moraes, Mana Letícia carros Pedroso Nascimento, Maurilane de Souza Biccas,

Ana Luiza Jesus Costa, Karma Soledad Maldonado Molha e Katiene Nogueira da Salva,

Senhora Minam Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação,

Senhorita Carina Metheus Pereira, representante discente da graduação e Senhora

Vanessa Santos Maciel, representante dos servidores não docentes. Na ocasião, o

Senhor Diretor justificou a ausência do Professor Doutor Marcelo Giordan Santos.

Havendo número legal o Senhor Diretor declara aberta a 513a Reunião Ordinária da

Congregação da FEUSP. I' PARTE -- DISCUSSAQ.;E VQIAÇAQ DE AIAS -- /fem í.

Discussão e Votação da Ata 512' Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP,

rea/izada no dla 29/08/2079. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos e 01 (uma) abstenção. ll' PARTE -

EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o Expediente da

Diretoria, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que na semana passada

receberam um ofício da Reitoria com a concessão de 03 jtrês) cargos efetivos para a FE

de Professor Doutor, cujo assunto foi ontem apresentado na reunião com as três chefias,

que acharam por bem levar a discussão aos departamentos para, num momento posterior,

trazer para a Congregação e pensar na distribuição. Na ocasião, comunica que aconteceu

uma reunião do Conselho Curador da FAFE no começo do mês e, nessa reunião, ficou

acordado que a FAFE interrompera o pagamento das poucas despesas regulares, pois

um dos processos foi aceito pelo STJ, em Brasília, e agora terão que, com o pouco recurso

que resta, fazer o acompanhamento desse processo. Ainda a respeito do assunto,

menciona que teve também uma reunião com o advogado da FAFE para entender a

situação que foi apresentada ao Conselho Curador, que tomou essa decisão comunicada.

Continuando, informa que foram procurados pela Professora Doutora Katia Rubio, da
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Escola de Educação Física e Esporte (EEFE/USP), sobre o seu interesse de se transferir

para a FEUSP. Explica que o assunto ficou numa conversa, num primeiro momento,

avançou para uma conversa mais formal com o Diretor da EEFE, sendo que este tentou

fazer com que ela desistisse dessa decisão, mas ela permaneceu na posição. Nesse

sentido, o Senhor Diretor da EEFE/USP, Professor Doutor Júlio Cerca Serrão, então

assumiu o compromisso de discutir o assunto na Congregação e pediu se não poderíamos

fazer o mesmo e que foi respondido que só seria discutido caso viesse a formalização da

solicitação da referida professora com a respectiva vaga e ficou de tomar as medidas e

encaminhar para a FEUSP. Lembra que esse assunto também foi conversado com os

chefes dos departamentos e assim que essa documentação chegar à unidade, o assunto

será pautado para deliberação na Congregação, ouvidos os departamentos. Comunica

que depois de uma disputa muito intensa que envolveu o IME e uma conversa muito tensa

com a Pró-Reitoria de Graduação, nesta semana, receberam o claro temporário para a

disciplina EDM0400. Relata que tivemos uma explosão de alunos inscritos nas duas

turmas ofertadas este semestre e não podemos atendê-los, pois a FE já havia feito pedido

de um claro temporário e o assunto foi levado à Pró-Reitoria de Graduação, e depois de

várias conversas, esse claro foi cedido. Na oportunidade, informa que ontem aconteceu a

primeira reunião do GT que vai discutir a reorganização dos departamentos e a única coisa

que ele e o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos disseram que seria interessante,

seria fazer a conversa/discussão e o grupo tem toda autonomia para desenvolver a

atividade da maneira que achar melhor. Reitera que para eles, uma vez finalizada essa

etapa de conversação, se esse grupo achar que para a Faculdade é importante para o

futuro reorganizar os departamentos, ótimo, mas se chegar à conclusão que deve ficar

como está, também está ótimo e só querem que essa discussão aconteça e todos tenham

a oportunidade de se colocar, de se posicionar e ter as ideias avaliadas. Na sequência,

lembra que na reunião passada, a pedido da representante dos funcionários na

Congregação, Senhora Vanessa Santos Maciel, saiu uma moção que está no site da

FEUSP, sobre o pedido de informação das atividades de cultura e extensão realizadas na

USP e ontem à noite receberam outro ofício com outro pedido, o qual faz a leitura na

seguinte conformidade: "UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Superintendência de

Relações Institucionais. Circ. SRI/02/2019. Sáo Paulo, 23 de setembro de 201 9. Prezado

(a) Dirigente, Tendo em vista a solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) "Gestão das Universidade Públicas" à Reitoria da Universidade, relativa às

sindicâncias instauradas 'baía apurar condutas de docentes re/af/vas ao não cumpdmenfo
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de carga horária, delegação de aulas a não docentes do quadro da USP ou realização de

aulas em ambiente virtual não estabelecido institucionalmente pela Universidade, no

período de 2077 a 2078", solicito a V. Sa. o encaminhamento da relação de eventuais

sindicâncias instauradas com esse objeto, em sua Unidade, bem como cópia digitalizada

dos relatórios de tais sindicâncias. Considerando o prazo estabelecido pela CPI,

solicitamos que as referidas informações sejam encaminhadas para o e-mail $!i!@ugp.:b!,

impreterivelmente, até o dia lo de outubro de 2019. Coloco-me à disposição para

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito o ensejo para renovar

a V. Sa. protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ass.: Prof.

Dr. lgnacio Mana Poveda Velasco, Superintendente de Relações Institucionais". Comenta

que aqui na nossa unidade, já fizeram um levantamento, não aconteceu nenhuma dessas

sindicâncias. Explicita que lendo esse tipo de solicitação, já dá para supor o que mais vem

por aí em termos de controle, patrulhamento etc. Com a palavra, o Professor Doutor

Vinício de Macedo Santos diz que a informação é em relação ao INEI, sobre a

continuidade da nossa participação e a decisão foi positiva, só que nós estamos tendo

uma participação a distância. Explica que nesse ano vai acontecer o encontro no Canadá,

na cidade de Toronto, no início de novembro. Reitera que a nossa decisão foi de participar

e manter uma regularidade na participação. Comenta que nesse último ano alunos de pós-

graduação participaram de editais abertos como a Escola de Verão, em julho. Menciona

que nesse caso foram selecionados dois alunos pela CClnt/FEUSP e um professor.

Informa que há outro edital que a FE participou onde permite a constituição de mini-redes

entre as faculdades para desenvolver projetos e que recebe uma ajuda de 5 mil dólares.

Nesse sentido, a Professora Doutora Ana Paula Martinez Duboc liderou a articulação junto

com a Professora Doutora Mana Clara Di Pierro, envolvendo uma professora dos Estados

Unidos e outra da Africa do Sul, e entre 09 projetos, 02 foram aprovados e um deles foi

esse da Professora Doutora Ana Paula Martinez Duboc e, em função disso e como temos

encaminhado 2 pessoas para reunião do INEI, isso dá uma segurança maior, tanto da

língua como no volume de informações. Com isso, decidiram convidar a Profa. Ana para

estar junto com ele nessa missão da Faculdade. A nossa decisão de participar foi na

condição de "primo pobre", com uma anuidade de mil dólares, que na avaliação se chegou

a conclusão que tínhamos como assimilar. Item 2. Expediente das Comissões e

Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. O Senhor Diretor comunica que não

houve reunião Co. b. Conselho de Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora

Rosangela Gavioli Prieto informa a criação de alguns GTs no âmbito do CoG para
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trabalhar algumas questões relacionadas à graduação. Lembra que na reunião de 1 5 de

agosto p.p., criaram 4 GTs: 1. Carreiras, 2. Avaliação da qualidade do ensino da

graduação, 3. Evasão e 4. CLAP - Câmera de Licenciatura e Apoio Pedagógico. Relembra

que no regimento da graduação aprovado no âmbito do CoG, em dezembro de 2018,

foram criadas três câmaras para funcionamento da Pró-Reitoria e essa de Licenciatura e

Apoio Pedagógico. Observa que isso faz parte da discussão da desativação da CIL e da

necessidade da criação de uma instância que agregue as discussões das várias unidades

que tem licenciatura da USP. Comenta que a primeira minuta do regimento foi aprovada

com a criação da CLIP e que no último Co teve uma sugestão jurídica de alteração do

regimento, onde se manteve a criação de câmaras e funcionamento da PRG via câmaras

e uma delas a CLIP, mas que no regimento náo se nomeassem as câmaras. Expressa

que o jurídico compreendeu que isso engessaria o regimento, o Co aprovou e o regimento

garante a criação e a normatização da CLAP e que na instalação do GT da CLAP alguns

docentes foram indicados para compor e ela é também uma das que está na coordenação.

Na oportunidade, comunica que a Professora Doutora Claudia Valentina Assumpção

Galian, Coordenadora da CoC/Licenciaturas, já realizou duas reuniões com diferentes

coordenadores na tentativa de, não tendo a CIL, implantar alguma forma de conversa e

articulação. Explica que a Pró-Reitoria de Graduação dá destaque a dois programas de

acolhimento, um deles é o de Saúde Mental e o outro é onde estão cursos 'on//r7e' de curta

duração das disciplinas dos componentes curriculares do Ensino Médio, que consiste do

estudante quanto tiver necessidade de uma revisão de Matemática, Português, etc., pode

recorrer a essas aulas. Ainda com a palavra, a Senhora Presidente da CG/FEUSP solicita

que fiquem em alerta quem trabalha com pesquisa no Ensino Médio, porque a PRG vai

lançar um programa de incentivo a pesquisa sobre o Ensino Médio e serão

disponibilizados até R$ 30.000,00. Na ocasião, informa ainda que o VI Congresso de

Graduação será em São Paulo, de 05 a 07 de julho de 2020, na programação um dia vai

ser dedicado a Licenciatura. Na ocasião, explica que a Faculdade de Direito fez vários

estudos do seu currículo e também sobre a participação feminina no curso e mudaram,

flexibilizando uma parte do currículo com a possibilidade de os estudantes terem

disciplinas optativas eletivas, e com isso os estudantes de Direito tem procurado a FEUSP

para fazer disciplinas aqui, e nesse sentido, a Presidente da Comissão de Graduação da

FD pediu para que não se burocratizasse as matrículas. Comenta que o CoG que

aconteceu na semana passada, divulgou ingresso via olimpíadas, através de três vagas a

mais em cada curso e que a FEUSP não participou em função da análise que foi feita em
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consulta aos membros da CG que indicaram a não participação, por argumentos que vão

da contrariedade às premiações como formas de ingresso. Recorda, ainda, que foi

apresentado o resultado do último vestibular e assim que receber os slides ela enviará

para todos. Finalizando, informa que a comemoração dos "75 anos do Programa de

Fo/mação de Professores", será uma nova oportunidade para discutirem a importância

das Licenciaturas nesse momento, realizará nos dias 07 e 08/1 1/201 9. c. Conselho de

Pós-Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca

informa que na semana passada tiveram uma plenária e fizeram um balanço das ações

que estão sendo feitas e da avaliação e diz que a nossa situação é muito ruim e que

receberam retorno de alguns indicadores quantitativos. Na ocasião, explica que a

produção discente melhorou muito, o quadro institucional que estamos vivendo da

desproporção entre os aposentados e ativos é muito grande e temos muitos aposentados

no nosso quadro, isso fica desproporcional, principalmente a oferta de disciplina na

graduação, na pós-graduação e oferecimento de atividades na graduação, projetos de

pesquisas e, nesse sentido, comenta que tinham pensado em fazer uma reunião com os

aposentados acontecerá em 1 8 de outubro. Na sequência, informa que no final de semana

anterior à ANPED, haverá o FORPRED, nos dias 19 e 20/10 e que voltarão a discutir

esses indicadores e pode ser que haja mudanças e redução desse número. Diz que temos

que repensar em termos internos como vamos equacionar, principalmente, essa questão

de oferta de disciplinas. Comenta que foi criado um e-mail da coordenação onde váo

centralizar todas as informações a partir desse e-mail e fazer um questionário aos

docentes. Criaram, também, uma comissão e estão pensando em outras para elaborar

essas questões para ter logo um retorno da coleta de dados para o SUCUPIRA. Explica

que tem um quadro de redução de funcionários, uma funcionária vai entrar em 90 dias de

licença e outros funcionários estão pedindo transferência e isso é preocupante e nesse

sentido estão pensando na possibilidade de contratar serviços, sendo que a Professora

Doutora Katia Rublo também deu a ideia de contratar serviços para elaboração de uma

plataforma onde se tenha sempre esses dados centralizados. Com a palavra, o Professor

Doutor Bruno Bontempi Júnior pergunta se o pessoal da avaliação da CAPES tem

continuado com a avaliação como a CAPES que conhecemos, que tem recursos e faz

avaliação para distribuir recursos, porque fica imaginando se a avaliação ficará como está,

nesses altos patamares, o resultante será a eliminação dos programas 3 e 4. Pergunta se

está indo nessa direção? Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho

Pataca responde que a reunião de avalição foi exatamente no dia que foi divulgada o corte
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de cinco mil bolsas e não abriram espaço para discutir esse assunto e responde: para que

discutir avaliação se não há financiamentos Explica que no dia seguinte teve uma

manifestação de uma professora nesse sentido e pediu a palavra para falar sobre isso, a

coordenação da área se manifestou dizendo que ali era o momento de discutir avaliação

e não financiamento e que o coordenador da área tem pouca relação com o presidente da

CAPES e que todos os itens que tinham financiamento foram retirados da discussão.

Menciona o que foi mostrado com relação ao sistema de pós-graduação é preocupante,

parece que estão criando uma forma mais simples de resolver um problema que eles

mesmo vão administrar mas não têm administrado. São mais de 4 mil programas de pós-

graduação e mais 7 mil cursos, incluindo, o mestrado e doutorado, um sistema inchado e

difícil de administrar e a solução que estão dando é não aprovar novos programas e

eliminar os programas 3 e 4. A seguir, a Professora Doutora Mânica Appezzato Pinazza

solicita a palavra e diz que não sabe se cabe no momento, mas quer apontar uma questão

relativa aos funcionários. Acha que deveríamos fazer uma conversa maior de porque

esses funcionários da pós-graduação estão nos deixando, acha que não é só abrir mão

deles, entender quais as circunstâncias que estão motivando e se perdemos pessoas-

chave náo há planilha, programação que vá dar conta disso. Com a palavra, o Professor

Doutor Marcos Garcia Negra informa que será objeto de discussão na reunião da tarde.

Lembra que na primeira plenária da pós-graduação, que foi organizada em 201 8, onde foi

explicado que a saída do PROEX e o ingresso no PROAP traria consequências drásticas.

Explica que cada um de nós no seu fluxo normal consegue concluir dois orientandos por

ano, isso significa para os funcionários da pós-graduação organizarem muitas bancas,

mais de 1 00 bancas por semestre. Explicita, como observação, que no dia 1 3 de setembro

estavam com 1 2 (doze) bancas simultâneas e cada um de nós pensa que é só sua banca,

náo vê o que está acontecendo no dia a dia e quando fizeram a primeira reunião da gestão

com o setor financeiro viram que havia troca de passagem na véspera e que o modo de

lidar com os nossos funcionários chegou ao nível máximo de estresse. Compreendemos

esses pedidos de transferência porque os funcionários acabam envolvidos em uma

variedade de situações difíceis, a começar pela resolução de problemas de conflitos entre

orientador e orientando. Além disso, não dá mais para o professor ou aluno bater na porta

e tentar resolver o seu problema pessoal. Chegou o momento que funcionários têm muitas

queixas, a gente tenta apaziguar e conversar com os professores envolvidos e conta que

tivemos situações desagradáveis de maus tratos, de grosserias, etc. Relata a demora para

o professor responder uma mensagem enviada pela Pós sobre a aquisição de passagens
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para membros da banca, quando ele responde, o valor da passagem já mudou, então o

fluxo fica complicado. Uma coisa que ele e o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos

querem deixar contribuição para a FEUSP é como funciona a relação com os funcionários

e o uso dos recursos, não podemos pegar uma pessoa de um lugar e colocar lá na pós-

graduação. A pós-graduação já ficou nessa instituição como um lugar para onde os

funcionários não querem ir. SÓ podemos colocar um funcionário novo na pós-graduação

se tiver uma mudança na maneira de como estamos tratando as pessoas. Por isso que a

comissão de pós-graduação restringiu os horários, mudou os procedimentos na tentativa

de proteger as pessoas que lá estão. Com a palavra, a Professora Doutora Teresa Cristina

Rebolho Rego de Moraes comenta que ficou surpresa, pois a relação que ela estabeleceu

com a pós-graduação era de outra natureza, diz que eles são educados, gentis, acha que

a Congregação deveria ter uma ação mais incisiva como: I') Divulgar essas regras, se lá

nào foram; 2a) Fazer apelo às pessoas específicas através de uma carta autorizada pela

Congregação e 3a) Uma advertência. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda

Moutinho Pataca diz que o que está precisando é o envolvimento das pessoas, os

funcionários da pós-graduação como ela e a direção estão trabalhando muito e tudo que

passa por ela passa também pelos funcionários que não estão mais aguentando. Comenta

que ela também está sendo muito desrespeitada por colegas, muitas vezes já chegou

quase no seu limite e sempre são as mesmas pessoas. Com relação aos funcionários não

é surpresa para a Congregação que isto esteja acontecendo, porquê se voltar nas atas lá

pautou esse assunto em várias reuniões. O que eles mais reclamam é o tratamento de

poucos professores, mas são sempre os mesmos. Com a palavra, a Professora Doutora

Fabiana Augusta Alves Jardim comenta que não é uma questão que nós vamos conseguir

dar conta agora no momento de informes, é uma questão que de fato precisamos tratar,

temos que fazer uma questão mais de fundo sobre o assunto. Tem que ser pautado num

momento específico, pois é um tema muito importante. Com a palavra, a Professora

Doutora Mânica Appezzato Pinazza explica que na verdade queria fazer a mesma

sugestão, seu intuito não era trazer como pauta, só demostrou sua indignação. Também

quer saber se é só do ponto de vista dos docentes esse desgaste ou se também há

também na interlocução de setores algum tipo de desgaste, se na engrenagem não há

alguma coisa onerando a pós-graduação num desequilíbrio. Com a palavra, o Senhor

Diretor pergunta se é de aceite de todos, pode pautar para a próxima Congregação o

assunto e trazer mais elementos. Com a palavra, a Senhorita Carina Matheus Pereira

menciona que é um aspecto saudável se indignar e não deixar que as coisas passem
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batido. Pergunta se isso tem a ver com o PIDV, se teve um remanejamento de setores

com os funcionários que saíram, pois a Professora Doutora Kimi Aparecida Tomizaki

comentou que alguns professores acabaram acumulando algumas funções de

funcionários, não sabe se o problema começa a ganhar proporções maiores a partir daí,

mas acha que tem uma dificuldade muito grande, não só dentro da graduação, mas na

pós-graduação, também desse envolvimento dos funcionários com alunos, apesar de toda

a tecnologia, acha que falta uma comunicação mais presente. Nesse sentido, acha que a

Congregação tem que ter uma ação mais contundente para resolver essa situação. Com

a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca acrescenta que continua com

ações muito individualistas e não tem uma resolução coletiva, estão falando sobre isso há

muito tempo. Sempre teve essa cultura de culpar o colega dizendo que ele náo produz,

por isso a situação está ruim, mas não é isso. Com a palavra, a Professora Doutora Teresa

Cristina Rebolho Rego de Moraes concorda com a proposta de encaminhamento de

pautar o assunto para a próxima Congregação, mas vir com um diagnóstico um pouco

mais fechado, fazer um GT de ajuda e gostaria de participar, acha muito sério quando a

Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca diz que está sendo desrespeitada, sendo

coordenadora, é um efeito cascata porque reflete nos funcionários. Com a palavra, o

Professor Doutor Marcos Garcia Negra menciona que ficamos comprometidos com a

discussão desse assunto que é da maior importância na próxima reunião com mais

elementos. Respondendo à Professora Doutora Mõnica Appezzato Pinazza, informa que

não é só com a pós-graduação, é com as viagens didáticas, reserva de espaço, é sala

reservada com docentes dando aula e outro docente chega para dar aula na mesma sala

e vai maltratar a funcionária, por isso, mudamos o sistema de reservas. Essa é uma

questão que vai se acirrando e colocando um setor contra o outro. Daí a importância de

seguir aquilo que foi acordado com as comissões, se a CPG definiu um roteiro para

entrega, depósito, aquisição de passagem, não dá para burlar isso. Como também não dá

para o docente chegar na sala da secretaria integrada, retirar a funcionária do lugar e ficar

usando o computador e depois a funcionária fica com horas a mais estourando o limite de

horas do dia. Explica que as impressoras ficaram junto das secretárias para que elas

tivessem um pouco de paz e dar conta de seu trabalho, senão teriam que ficar o dia inteiro

subindo e descendo para entregar impressão de docentes. Diz que nos acostumamos

com um formato de universidade que não existe mais. O EDM, por exemplo, chegou a ter

quatro secretárias e que agora temos três para os três departamentos, que estão aqui

para dar conta dos trabalhos dos departamentos, elas estão fazendo também processos
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seletivos, não dá para entender que aquela secretária é sua secretária, é uma queixa

recorrente delas. Continuando, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca informa

que terá uma reunião no dia 10/10 sobre a nova proposta da pós-graduação e está

confirmada a presença do Pró-Reitor, onde na reunião da CPGr, em conversas com o

Presidente da CAPES, não dá para aprovar/discutir esse ano a questão orçamentária,

mas já tinham pensado em manter a posição de reunião junto com Ribeirão Preto, pois lá

também tem questões das Ciências Humanas e eles ficam muito isolados e será o dia que

vão mostrar quais são os problemas específicos da área da Educação. Menciona que o

Pró-Reitor falou que vai ocorrer reunião em outubro com a Professora Doutora Soda Báo,

Diretora de Avaliação da CAPES, é importante por conta da avaliação. Sobre as bolsas

CAPES, anunciou que os cortes de 5 mil bolsas vão ser implementados, então, a partir do

momento que os alunos defendem, as bolsas são descontinuadas. Informa que ontem

tiveram duas reuniões da Comissão de Bolsas e sobre o encontro do PPG que vai

acontecer de 2 a 6 de março de 2020, vai ser a semana toda, pois pensam em fazer uma

Escola de Verão e o que não foi definido na plenária e vai ser discutido na CPG é se

haverá a reorganização das áreas ou não. d. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim informa que não houve reunião do

Conselho nesse período. Informa que no dia 01/1 0 o Pró-Reitor estará na FEUSP e que

na última reunião da CPq definiram a pauta. Lembra que na segunda-feira passada

tiveram a primeira etapa do SllCUSP, com inscrições de 55 trabalhos e vários são de

universidades de fora de São Paulo. Na oportunidade, agradece ao Professor Doutor

Vinicio de Macedo Santos que esteve na abertura e aos colegas que coordenaram as

sessões e aos pós-doutorandos que atuaram como avaliadores. Informa que receberam

um ofício da CAPES falando das bolsas que haviam sido suspensas e agora vão ser

implementadas. e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, a

Professora Doutora Mana Angela Borges Salvadora informa que a CCEx anda meio parada

por falta de verba. Comenta que depois da Feira de Profissões a reunião foi basicamente

para avaliação dessa ação com os problemas de sempre de baixa adesão dos colegas.

No último mês fizeram as aprovações dos relatórios dos projetos em andamento,

aprovação e novas propostas e não há nenhum edital em vigor. Explica que há uma

demanda da Pró-reitora acerca da expansão de cursos a distância, inclusive como projeto

da Pró-Reitoria, que nesse sentido quem se filia a esse projeto também tem benefício e

que esse assunto será discutido na próxima reunião. Comenta que eles mandaram uma

proposta com algumas informações de como se pode colocar um selo USP numa
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quantidade maior de produtos para atingir uma parcela maior da população de clientes e,

maioritariamente, a defesa de cursos que cobrem taxas. Fala que em outubro váo atender

o pedido do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Vale do

Paraíba, que querem visitar a Faculdade e a Escola de Aplicação. f. CClnt/Nac. A

Professora Doutora Ana Luiza Jesus da Costa comunica que não houve reunião no

período e que a próxima está agendada para o dia 30 de setembro e que não há novos

informes. g. Expediente da Diretoria Escola de Aplicação. Não houve manifestação.

Item 4 - Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, a
Professora Doutora Mõnica Appezzato Pinazza diz que quer dar a boa notícia sobre a

realização do Concurso de Livre-Docência do colega Professor Doutor Emerson de Pietri

e do Professor Doutor Valdir Heltor Barzotto, como Professor Titular do EDM. Com a

palavra, a Senhorita Carina Matheus Pereira, representante discente da graduação,

comunica que a Professora Doutora Kimi Aparecida Tomizaki teve a iniciativa de marcar

uma plenária dos três setores, ela chamou para uma nova data que seria hoje, mas seria

impossível por causa da Semana da Educação, e o Centro Acadêmico propôs para que

se adiasse para semana que vem, no dia 30, das 16h às 19hs. Gostaria de pedir um

comprometimento de todos que estão na reunião para que de fato se construísse uma

plenária dos três setores, é preciso integrar melhor as três categorias e a agenda

económica que está sendo implementada não só afeta todas as categorias, isso tem a ver

com o projeto de educação que defendemos. Com a palavra, o Professor Doutor Bruno

Bontempi Júnior convida os colegas para visitar a página da FEUSP porque há uma série

de vídeos comemorativos dos 50/60 anos da FEUSP e da Escola de Aplicação, com

trechos de depoimentos de alguns professores e alunos que participaram dessa história.

Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra comenta que no final do Concurso

do Professor Doutor Emerson de Pietri a Professora Doutora Mana lsabel de Almeida que

fazia parte da banca falou para ele que na Faculdade tem coisas muito bonitas e entre as

coisas bonitas ele diz que foi o chá de bebê da Professora Doutora Adriana Bauer. Diz

que foi interessante, agradável, como as pessoas participaram, ver como ela é uma

pessoa querida e a chegada da Gabriela foi abraçada pelas pessoas da instituição. Nesse

sentido, existe um grupo que está planejando a festa para o final de ano que vai acontecer

em 1 9 de dezembro, na Escola de Aplicação, a exemplo do que aconteceu com a Festa

Junina que possamos fazer uma boa festa de final de ano. Fica lá o convite para que

participem desse processo. A proposta é de contratar um buffet para que as pessoas

fiquem liberadas do trabalho da frente da churrasqueira para desfrutar com show de
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talentos e uma série de atividades. llla PARTE - ORDEM DO DIA - 1. ELEICOES: í.í.

Of./EDF/081/07082019 - Indicação dos Profs. Ana Laura Godinho Lama e José Sérgio

Fonseca de Carvalho para compor o Grupo de Trabalho a fim de discutir a
reorganização dera/lamenta/ da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir, em

votação, a Congregação homologou as indicações por 17 (dezessete) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.2. Of/ED.A/09í/79082079 - /ndlcação dos P/ofs. Rosé/fo

de Almeída e Rubens Barbosa de Camargo para compor o Grupo de Trabalho a fim

de discutir a reorganização departamental da FEUSP. Co\Geada em d\scussão e, a

seguir, em votação, a Congregação homologou as indicações por 17 (dezessete) votos,

pela unanimidade dos presentes. 7.3. /1#emo. ED/U7787Z300820í9 - /n(flcação das

Profas. Mana Letícia Barros P. Nascimento e Anete Abramowicz para compor o

Grupo de Trabalho a fim de discutir a reorganização departamental da FEUSP.

Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou as indicações

por 1 7 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. í.4. E/e/fa a Prosa. Dra. .Ana

Laura Godinho Lama para a Vice-Coordenação da CoC Licenciaturas. Co\ocaüa em

discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou a indicação por 17

(dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. í.5. Of/EDA/098/300820í9 -

Recondução dos Profs. Drs. Rosenilton Sirva de Oliveira e César Augusto Minto,

como titular e suplente, respectivamente, na CoC de Pedagogia, para mandato de 3

anos. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou as

reconduções por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. í.6. demo.

EDM/190/06092019 - Eleitas as Profas. Dras. Rira de Cássia Gallego e Pauloa Perin

Vicentina, como titular e suplente, respectivamente, na CoC de Pedagogia, para
mandato de 30/09/2019 a 29/09/2022. - Eleitas as Profas. Dras. Katiene Nogueira da

Sirva e Dislate Zerbinatti Moraes, como titular e suplente, respectivamente, na CoC

de Pedagogia, para mandato de 02/09/2079 a OÍ/09H2022. Colocada em discussão e, a

seguir, em votação, a Congregação homologou as indicações por 17 (dezessete) votos,

pela unanimidade dos presentes. 7.7. Of/ED.A/099/040920í9 - E/efta a Prosa. Dra.

Iracema Santos do Nascimento como titular na Comissão de Pesquisa, para

completar mandato até l0/06/2022, tendo em vista a renúncia do Prof. Dr. Rogério

de Almeida e da impossibilidade da Profa. Rosangela Prieto de assumir a
fila/aHdade na Comissão. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação homologou a indicação por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos

presentes. 1.8. Comissão de Equidade - Indicação de 2 docentes pela Congregação



375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

e representação Esfudanfl/. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação homologou as indicações das Profas. DFs. Rosangela Gavioli Prieto e

Fabiana Augusta Alves Jardim por 1 7 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes,

ficando as representações discentes da graduação e da pós-graduação de indicarem os

respectivos nomes para integrarem a referida comissão. 2. CONCURSO: 2.1.
ATER:TUNA: 2.1.1. Of./EDA/103/16092019 - Solicita abertura de Concurso Público

para Contratação de l (um) Professor Doutor, (claro 1233068), referência MS-3, em

RDIDP, no EDA, nas disciplinas: EDA1221/1222 - Política e Organização da

Educação Básica le ll e EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no

Brasa/ ÍLicenciafu/a). Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação

aprovou a abertura por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.

RELATORIO FINAL: 2.í.'í. Re/afórfo Fina/ do Concurso de rifa/os e Provas para

provimento efetivo de l(um) cargo de Professor Titular, no EDM, nas áreas de

conhecimento de Linguagem e Ensino de Ciências e Matemática, de acordo com o

edita/ FEUSP n' 56/20í8. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação homologou o relatório final por 1 7 (dezessete) votos, pela unanimidade dos

presentes. 2.1.2. Relatório Final do Concurso para obtenção do Título de Livre-

Docente na área de Linguagem - Língua Portuguesa, no EDM, de acordo com o

Edital FEUSP Ro 36/2019, onde estava inscrito o Prof. Dr. EMERSON DE PIETRI.

Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou o relatório

final por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. CONVENIO: 3.'f.

Convênio que celebram a FEUSP e a Secretaria de Educação de Barueri. Co\oca(la

em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou a celebração do referido

convênio por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. BEVALlDAÇAQ

DE DIPLOMA; 4.í. proa.í7.'í.í467.7.6 -- G(JaDAI.UPE SAIUAYOA CANA/N - Recurso

com pedido preliminar de reconsideração de Revalidação de Diploma de
Licenciatura em Pedagogia da interessada, obtido na Benemérita Escuela Nacional

de Maestros - México. Parecer de mérito(INDEFERIDO) emitido pelas Profas.

Elizabeth dos Santos Braga e Rito de Cassia Gallego {FEUSP). Co\Doada em
discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela

unanimidade dos presentes, a decisão desfavorável da Comissão de Graduação da

FEUSP, com base no parecer de mérito desfavorável emitido pelas Professoras Doutoras

Elizabeth dos Santos Braga (EDF/FEUSP) e Rita de Cássia Gallego (EDM/FEUSP) do

recurso com pedido preliminar de reconsideração de revalidação de diploma de
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estrangeiro (Licenciatura em Pedagogia), obtido na Benemérita Escuela Nacional de
Maestros -- México. da Senhora G(/anal.UPE S.41UHYO.A l..AND/N. 5. OUTROS

ASSUNTOS: 5.1. Memo. EDM/189/06092019 - SELVA GARRIDO PIMENTA - Adesão

ao Programa Professor Sénior. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2.

Of./EDA/IO1/13092019 - MARILIA PINTO DE CARVALHO - Renovação no Programa

Professor Sénior. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação

aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.3.

Of/CG/29/í0092079 - .A/gerações cu/Hcu/ares. Colocada em discussão e, a seguir, em

votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos e 01 (uma) abstenção. 5.4.

Of./CG/34/24092019 - Encaminha o Programa Acolhe, para apreciação. Co\Doada em

discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 16 (quinze) votos, pela

unanimidade dos presentes. 5.5. Of/CPq/05a/20092079 - O/fenfação para a

participação de pós-doutorandos/as no Programa de Atração e Retenção de

Ta/enfos rPART). Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação

aprovou as orientações por 18 (dezoito) votos, OI (um) voto contra e 02 (duas)

abstenções. Finalizando, nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de

todos e todas e deu por encerrada a reunião. E, para constar eu, Lua Mau Reinando

Gimenes, Assistente Técnico âçadêmico, Substituto, lavrei e digitei a presente ata, que

será aá#inacjá.,,,l36r .pli Diretor da FEUSP

,zlgl=..:..:,..,'"'"" na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 26 de
sete7íbrõ de 2a'f9.


