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525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

PAULO. Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza 3 

reunião à distância. Às nove horas do vigésimo nono dia do mês de 4 

outubro de dois mil e vinte, realizou-se a 525ª Reunião Ordinária da 5 

Congregação à distância da Faculdade de Educação, sob a 6 

presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia 7 

Neira, e com a presença dos membros: Professores Doutores 8 

Vinício de Macedo Santos, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, 9 

Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Vivian Batista da Silva, José Sérgio 10 

Fonseca de Carvalho, Fabiana Augusta Alves Jardim, Maria Ângela 11 

Borges Salvadori,  Mônica Appezzato Pinazza, Carlota Josefina 12 

Malta Cardozo dos Reis Boto, Maria da Graça Jacintho Setton, 13 

Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, Maria Letícia Barros 14 

Pedroso Nascimento, Emerson de Pietri, Jaime Francisco Parreira 15 

Cordeiro, Maurilane de Souza Biccas, Claudia Valentina 16 

Assumpção Galian, Ana Luiza Jesus da Costa, Karina Soledad 17 

Maldonado Molina, Katiene Nogueira da Silva, Senhora Miriam 18 

Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação, 19 

Marcelo Valdemir Maia Parra, representante discente da graduação, 20 

Viviane Rodrigues do Nascimento, suplente do representante 21 

discente da graduação, a Senhora Letícia Pires de Oliveira, 22 

representante dos servidores não docentes a Profa. Fátima 23 

Morissawa, Vice Diretora da Escola de Aplicação e, o Senhor 24 

Reinaldo Santos de Souza, participaram da sessão, como 25 

convidados da direção. A Professora Claudia Rosa Riolfi justificou a 26 

ausência. Havendo número legal o Senhor Diretor declara aberta a 27 

525ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª PARTE - 28 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação 29 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=N460016
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4760175P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4760175P9
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da Ata 524ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, 30 

realizada no dia 24/09/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 31 

votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos, pela 32 

unanimidade dos presentes.  Marcelo Valdemir Maia Parra pede 33 

para colocar o nome da Viviane suplente da congregação. A ata foi 34 

aprovada. Prof. Marcos informa que todos receberam um convite do 35 

seu e-mail pessoal porque não foi possível o Stife fazê-lo devido à 36 

supressão de ferramentas dos e-mails das seções e dos 37 

funcionários. Diz que o mandato do Prof. Rubens terminou, e 38 

agradece o trabalho à frente do departamento, dá boas vindas à 39 

Profa. Carmen que assume a importante tarefa de Chefia do 40 

Departamento. Que em reunião mensal com as chefias de 41 

departamento discutiu-se a progressão horizontal na carreira 42 

docente. Recebeu um ofício da Reitoria sobre os pedidos de cargos 43 

docentes que foi discutido com as chefias, resolveram consultar a 44 

Comissão de Atividades Acadêmicas acerca do prazo, ainda sem 45 

resposta. A proposta é indicar um docente por departamento que 46 

possa elaborar uma proposta de revisão dos critérios e que esse 47 

documento seja trazido à Congregação para discussão e 48 

deliberação. Pede que seja lembrado aos seus representados sobre 49 

a importância de acessar as informações veiculadas pelos canais 50 

oficiais, que desde o início da pandemia busca incrementar e 51 

racionalizar a comunicação. Que recebeu mensagens de membros 52 

da nossa comunidade perguntando sobre a posição da FEUSP 53 

sobre o Plano USP, e que às 7 h do mesmo dia havia encaminhado 54 

a mensagem exatamente sobre esse assunto. Prof. Vinicio 55 

complementa que sobre a questão do ajuste do Plano USP, que 56 

nos causa uma tensão e uma apreensão que trazia mudanças e 57 

conceitos. Com caráter compulsório e era apresentado como 58 
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decidido. Diz que a FEUSP recebeu um convite do INEI – 59 

International Network of Educational Institutions para participar de 60 

um webinário, por uma Instituição (Órgão) de Londres, atividade 61 

online que terá dois momentos de 5 minutos para fazer uma 62 

exposição sobre os impactos da pandemia na Educação Básica, 63 

destacar o papel que tem as faculdades e institutos nessa situação 64 

e da CCInt, a Profa. Ana Luiza representará a Faculdade. Profa. 65 

Carlota Boto como representante da Congregação FEUSP  diz que 66 

não houve reunião do Co. Conselho de Cultura e Extensão 67 

Universitária: Profa. Maria Ângela diz que uma adaptação da Feira 68 

USP de Profissões está quase pronta para ir ao ar na página da 69 

FEUSP. O grupo de trabalho sobre a divulgação para curso de 70 

Cultura e Extensão está trabalhando e espera-se que até o final 71 

deste mês já ter um primeiro documento para apresentar. Noticia 72 

que recebeu um email da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 73 

convocando para uma reunião sobre um plano de ação 2020/2021. 74 

Comissão de Cooperação Internacional: Profa. Ana Luiza fala 75 

sobre a definição de alunos estrangeiros em 2021 e decidiu-se 76 

seguir com um adiamento dessa decisão. Discutiu a possibilidade 77 

de intercâmbios virtuais em 2021. As alterações no regulamento da 78 

CCInt, que passará pela Congregação. Em novembro termina seu 79 

mandato e da Profa. Biancha e escolha da nova coordenação da 80 

CCInt. As Atas estão disponíveis na página da FEUSP. Comissão 81 

de Pós-Graduação: Prof. José Sérgio diz que a Pró-Reitoria 82 

decidiu estender por dois meses as bolsas dos estudantes que 83 

estão em licença-maternidade ou implementar uma bolsa de dois 84 

meses para licença-paternidade. As agências de fomento dão 85 

quatro meses e a Pró-Reitoria complementa com dois meses, tanto 86 

para filhos naturais ou adotados. O Regimento da Comissão de 87 
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Pós-Graduação foi analisado por dois especialistas e sugeriram 88 

duas pequenas mudanças que estarão em pauta na próxima 89 

reunião e encaminhado para votação da CPG. Sobre as ações 90 

internas, estão dando continuidade ao esforço de integração com os 91 

outros órgãos colegiados. Houve uma reunião para falar sobre 92 

questões que são comuns. Começou uma interação com outros 93 

programas de Pós-Graduação em Educação, com um dos 94 

programas da PUC, com Ribeirão Preto e contam com a presença 95 

da UNESP de Rio Claro. A ideia é que os grupos menores discutam 96 

a política fundamental da CAPES e se auxiliem no preenchimento 97 

do SUCUPIRA. Sobre a bolsa Print, a FE enviou pedido de três 98 

bolsas de doutorado sanduíche e foram aprovadas e, também, uma 99 

bolsa para Professor Visitante. Os pedidos de auxílio financeiro pelo 100 

PROAP e a prestação de contas têm que ser até 31 de março. Uma 101 

notícia da Pró-Reitoria, de que o mecanismo de prestação de 102 

contas e financiamento dos programas que são PROAP serão 103 

análogos ao do PROEX. A Área de Cultura, História e Filosofia 104 

inspirada no documento da chamada 25/2020, bolsa do CNPq, 105 

bolsa atribuída ao projeto de pesquisa. Foi feito um projeto 106 

institucional para alguns eixos de pesquisa em todo o programa. 107 

Que as bolsas não utilizadas na virada de janeiro para fevereiro 108 

serão recolhidas. Profa. Fabiana lê um documento de 26/10/2020. 109 

Prof. José Sérgio diz que o encaminhamento que pretende fazer de 110 

que não irá retirar o seu compromisso com a equidade e enfrentará 111 

as eventuais consequências da posição política, em princípio, 112 

continuará a colocar nos editais elementos que equacionem a 113 

questão da justiça distributiva com o mérito acadêmico. Coloca em 114 

votação a manifestação e foi aprovada. Comissão de Pesquisa: 115 

Profa. Fabiana diz que na reunião do Conselho era o Prof. Valdir 116 
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que estava presente. Noticia que recebeu uma nota da Pró-Reitoria 117 

de Pesquisa sobre a renovação do contrato dos pós-doutorandos 118 

que estão envolvidos no Programa de Atração e Retenção de 119 

Talentos (PART), formalizou-se uma consulta sobre a possibilidade 120 

desses professores oferecerem disciplinas não-oficialmente 121 

previstas no plano. Em relação ao SIICUSP, que acontece dia 09 de 122 

novembro, convida todos para abertura e roda de conversa. Fala 123 

que estão em momento de mudanças na Comissão de Pesquisa e 124 

que até o final do próximo mês, na Congregação, será possível 125 

fazer a eleição do novo vice-presidente e passar a presidência ao 126 

Prof. Valdir. Comissão de Graduação: Profa. Vivian diz sobre o fim 127 

do mandato da Profa. Claudia Galian na Coc Licenciaturas, em 128 

nome da CG e toda Faculdade agradece o trabalho que vem 129 

fazendo há algum tempo junto à CoC, informa que a Profa. Claudia 130 

foi reconduzida para poder dar continuidade aos trabalhos já 131 

realizados. Sobre o CoG, no último dia 15 de outubro, diz que foi 132 

uma pauta mais administrativa e não há nada a ser destacado. 133 

Diretoria da Escola de Aplicação: Maria de Fatima Morissawa fala 134 

sobre o ofício enviado a EA, que estão mobilizados no relatório das 135 

atividades que devem produzir sobre a Escola nesse processo de 136 

pandemia. Membros da Congregação: Marcelo Parra fala sobre o 137 

festival de hip hop com apoio de professores da FEUSP e FFLCH, 138 

as inscrições estão abertas. Registra a questão das escolas cívico-139 

militares que no Estado do Paraná, foi publicado as 216 escolas 140 

foram selecionadas. A questão do currículo, que foi divulgado, do 141 

fundamental e médio, onde diminui para uma aula por semana, as 142 

disciplinas de arte, sociologia, filosofia e incluem a disciplina 143 

“cidadania e civismo” e que não terá o ensino noturno. E que o 144 

Diretor será um civil, subordinado a um Diretor Geral militar. Prof. 145 
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Agnaldo fala sobre o estágio PAE, que está com o calendário 146 

atrasado, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação dilatou esse prazo e 147 

muitas Unidades já lançaram seus editais. Chama a atenção para a 148 

distribuição didática da Faculdade finalizada, há alunos de outros 149 

programas que vão tentar fazer inscrição na disciplina da FEUSP, 150 

que tentará fazer uma consulta para saber quem pretende abrir 151 

vaga para estágio PAE e tentar uma organização. Profa. Carmen 152 

fala sobre um assunto desagradável, esse assunto tomou uma 153 

dimensão enorme, onde o Prof. Roberto divulgou email, tanto para 154 

as comissões, quanto para os docentes e também para a imprensa. 155 

Ele alega que houve aparelhamento político no EDA, que votou nulo 156 

e discorda do alinhamento político, fala em racismo. Discutirão no 157 

Departamento para poder entender esse processo, como já foi 158 

divulgado está dando ciência. Prof. Marcos propõe, que sobre esse 159 

assunto, o Departamento converse e depois a Chefia converse com 160 

a Direção para pensar nos encaminhamentos, podendo trazer o 161 

assunto para a Congregação, se assim o Departamento entender. 162 

Profa. Teresa Rego: fala sobre as atitudes do Prof. Roberto e como 163 

Instituição poderia tomar uma atitude e pede para ler o email para 164 

todos. Prof. José Sérgio diz que concorda com o encaminhamento e 165 

sugere que seja pedido ao professor que essas acusações possam 166 

ser fundadas em fatos e não em sensações subjetivas. IIIª PARTE - 167 

ORDEM DIA:. 1. ELEIÇÕES: 1.1. Memo/EDM/145/02102020 - 168 

Resultado de eleição para complementação de mandato da Profa. 169 

Dra. Adriana Bauer, como titular, na Comissão de Pós-Graduação 170 

até 09/06/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 171 

Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade 172 

dos presentes. 1.2. Of/EDA/53/07102020 - Carta de renúncia à 173 

Chefia e Vice-Chefia do EDA, do Prof. Dr. Rogério de Almeida. 174 
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Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 175 

aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos 176 

presentes. 1.3. Of/EDA/54/16102020 - Carta de renúncia à Chefia e 177 

Vice-Chefia do EDA, do Prof. Dr. Marcos Ferreira dos Santos. 178 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 179 

aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos 180 

presentes. 1.4. Resultado da Eleição para a escolha da/o 181 

Coordenador/a da CoC Licenciaturas. Eleita a Profa. Dra. Claudia 182 

Valentina Assumpção Galian. Colocada em discussão e, a seguir 183 

em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, 184 

pela unanimidade dos presentes. 1.5. Resultado da eleição de 185 

Chefe e Vice-Chefe do EDA, Chefe: Carmen Sylvia Vidigal Moraes 186 

e Vice-Chefe: Ocimar Munhoz Alavarse. Colocada em discussão e, 187 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) 188 

votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 189 

CONVÊNIOS/ACORDOS: 2.1. EDF/63/15102020 - Acordo de 190 

Cooperação entre a Universidade de São Paulo, no interesse da 191 

Faculdade de Educação, Brasil e MASSEY UNIVERSITY, Nova 192 

Zelândia, a ser Coordenado pela Profa. Dra. Diana Vidal. Colocada 193 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 194 

22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. Of. 195 

CPG/106/30092020 - Convênio Acadêmico Internacional para Dupla 196 

Titulação de Doutorado, apresentado pelo senhor Moussa Diabate 197 

da Universidade de Quebec en Trois de Rivieris - Canadá, visando 198 

a cooperação acadêmica para fins de coorientação da sua Tese de 199 

Doutorado, junto a Profa. Dra. Elcie F. S. Mansini.  Colocada em 200 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 201 

(vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3. 202 

Convênios e cursos - Associação Instituto IUNGO, sob coordenação 203 
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da Profa. Valéria Amorim. Colocada em discussão e, a seguir em 204 

votação, a Congregação aprovou por 20 (vinte) votos e 2 (duas) 205 

abstenções os convênios para realização dos cursos de extensão - 206 

modalidade atualização. 3. OUTROS ASSUNTOS: 3.1. 207 

Memo/EDM/147/02102020 - Renovação no Programa Professor 208 

Sênior da Profa. Dra. Circe Maria F. Bitencourt. Colocada em 209 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 210 

(vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. ENDIPE 211 

2022 na FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 212 

Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade 213 

dos presentes. 3.3. Plano USP.  3.4. Of/SD/90/21102020 - Ofício 214 

enviado ao GVR sobre o Plano USP para retorno gradual das 215 

atividades presenciais.  3.5. Carta aberta dos/as funcionários/as da 216 

FEUSP sobre o novo plano da Reitoria para o retorno das 217 

atividades presenciais. Os encaminhamentos foram reivindicar a 218 

autonomia das Unidade; Montar um Grupo para fazer uma 219 

manifestação da Congregação e incorporar argumentos que 220 

constam na carta dos funcionários; Colocar o assunto no Conselho 221 

Universitário, que ficaria a cargo do Prof. Marcos e Profa. Carlota; 222 

Os Presidentes das comissões apresentem o assunto nas suas 223 

respectivas comissões; Fazer um debate público. 3.6. Manifestação 224 

em apoio a candidatura de Nísia Trindade à Presidência da 225 

FIOCRUZ. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 226 

Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade 227 

dos presentes. 3.7. Inclusão - Manifestação de repúdio ao item 3 do 228 

Ofício Circular nº 27/2020- CGSI/DPB/CAPES, datado de 26 de 229 

outubro de 2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 230 

Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade 231 

dos presentes. E, para constar eu, Luci Mara R. Gimenes, 232 
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Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que   233 

será   assinada  por   mim          e                                                     234 

pelo Diretor da FEUSP                              na reunião em que for 235 

discutida e aprovada. São Paulo, 29 de outubro de 2020. 236 


