
527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2 
Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às 3 

nove horas do décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, 4 
realizou-se a 527ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da 5 
Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 6 
Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 7 
Doutores Vinício de Macedo Santos, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, 8 

Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Vivian Batista da Silva, Carla Biancha 9 
Angelucci, Fabiana Augusta Alves Jardim, Maria Ângela Borges Salvadori, 10 
Mônica Appezzato Pinazza, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, 11 
Maria da Graça Jacintho Setton, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, 12 
Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, Katiene Nogueira da Silva, 13 

Maurilane de Souza Biccas, Claudia Valentina Assumpção Galian, Ana Luiza 14 
Jesus da Costa, Karina Soledad Maldonado Molina, Claudia Rosa Riolfi, 15 
Senhora Miriam Fernandes Muramoto, representante discente da pós-16 

graduação, Viviane Rodrigues do Nascimento, suplente do representante 17 
discente da graduação, a Senhora Letícia Pires de Oliveira, representante dos 18 
servidores não docentes e o Senhor Reinaldo Santos de Souza, participaram 19 

da sessão, como convidados da Direção. A Professora Marlene Isepi da Escola 20 
de Aplicação justificou a ausência. Havendo número legal o Senhor Diretor 21 
declara aberta a 527ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª 22 

PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação 23 
da Ata 526ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 24 

26/11/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 25 

aprovou por 21 (vinte e um) votos, com 1 (uma) abstenção. Prof. Marcos 26 

justifica a ausência da Professora Marlene da Escola de Aplicação, por estar 27 
realizando as atividades de conclusão do Ensino Médio e do Ensino 28 

Fundamental II. Ontem foi realizada a cerimônia virtual de conclusão do Ensino 29 
Fundamental, foi uma festa muito bonita. Se solidariza com as famílias das 30 
quase 184 mil vítimas da Covid-19. Informa que o crescente número de 31 
pessoas contaminadas levou o Comitê Permanente a, mais uma vez, analisar a 32 

situação e propor a realização, na quinta-feira da semana passada, de uma live 33 
com a participação do Dr. Márcio Bittencourt, médico infectologista do Hospital 34 
Universitário. Essa live foi uma atividade importante e é uma maneira do 35 
Comitê Permanente de investir na formação das pessoas. Traz à Congregação 36 
uma devolutiva sobre a candidatura da FEUSP para organizar o próximo 37 

ENDIPE, em 2022, que foi acolhida pela ANDIPE. A Universidade Federal de 38 

Uberlândia foi escolhida para sediar o evento. Pesou na decisão o fato da UFU 39 

contar com a parceria de outras Instituições. Um assunto que preocupa é a 40 
progressão horizontal da carreira docente, em conversa com os docentes, 41 
chegaram a um bom termo com bons consensos para a primeira etapa. A 42 
Profa. Carlota certamente vai relatar como foi essa discussão no Co. Sobre a 43 
questão do Estatuto de Conformidade de Condutas, informa que os membros 44 

do Co receberam a proposta acompanhada de ofício, com resposta até 15 de 45 
janeiro e que deveriam ouvir as pessoas para sugestões. Houve um pedido na 46 
última reunião da Congregação que fosse dada mais divulgação às eleições 47 
complementares, o que foi feito. Prof. Vinicio exalta a participação da Profa. 48 
Ana Luiza no INEI, como Coordenadora da CCInt e que correu tudo bem. Prof. 49 
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Marcos informa que as reuniões com os dirigentes não são outra instância 50 

decisória, nessas reuniões, as Pró-Reitorias apresentam os projetos, não há 51 
pauta. São reuniões com aproximadamente 150 pessoas, onde participam 52 

diretores, Vice-Diretores das Unidades e todo o staff da Reitoria. Há uma 53 
Portaria Interna da Pró-Reitoria de Graduação sobre a autorização para 54 
atividades didáticas presenciais no expediente da Direção para conhecimento. 55 
Foram surpreendidos com a conclusão do ano letivo  e entendem que não 56 
farão mudanças. Profa. Rosângela informa que algumas Unidades 57 

manifestaram que não farão nenhuma atividade presencial. Conselho 58 
Universitário: Profa. Carlota relata que foi aprovado o Orçamento de cerca de 59 
5,81 bilhões, desse montante 5,57 bilhões é o repasse do governo do Estado, 60 
alguns recursos federais e de recursos próprios. A meta é o comprometimento 61 
de apenas 80% com despesa de pessoal, nesse sentido é preciso diminuir os 62 

gastos. Na FEUSP houve aumento na dotação orçamentária de 4% . O Reitor 63 
falou dos riscos no cenário político e da pandemia, embora o ICMS tenha sido 64 
maior e o déficit menor do que o esperado. Foi questionado de onde sairia o 65 

orçamento para a progressão horizontal e lembrou que só ocorrerá em 2022. 66 
Diz que os Reitores estão sendo processados pelo aumento salarial de 2019 67 
pelo Ministério Público, em ação de Inconstitucionalidade por improbidade 68 

administrativa, que algumas entidades não gostam da autonomia salarial da 69 
Universidade, essa judicialização preocupa bastante a Reitoria.  O Reitor disse 70 
que o Cruesp soltou um comunicado que impede o aumento de salário até o 71 

próximo ano, e que a restrição é legal e não financeira. Há preocupação para 72 
adiamento de prazo do documento do Estatuto de conduta. Foi aprovado a 73 

concessão de título de professor honoris causa ao Prof. Jorge Almeida 74 
Guimarães. Foi citada a ameaça à FAPESP de corte de 30%, o Governador se 75 

comprometeu a fazer um Decreto retomando os recursos para FAPESP. A 76 
Adusp fez um comunicado sobre a FAPESP. Em relação à progressão 77 

horizontal, os conselheiros fizeram muitos comentários e criticaram a questão 78 
do ranqueamento. No dia 18 haverá uma live sobre coronavírus e as vacinas 79 
na TVUSP. Sobre as festividades sobre a Semana de 1922, em 2022, terá uma 80 

comissão central coordenada pela Profa. Diana Vidal. Comissão de 81 

Graduação: Profa. Rosângela informa que não houve reunião do CoG, mas diz 82 
que a PRG lançou o Edital do “Programa de Estímulo à Modernização e 83 
Reformulação das estruturas curriculares dos cursos de graduação da USP - 84 
Novos Currículos para um Novo Tempo”, que prevê duas modalidades de 85 
ações. O prazo era até 15 de janeiro, e depois de algumas manifestações foi 86 

prorrogado para 20 de fevereiro. Houve a prorrogação dos contratos docentes 87 
vinculados ao programa de atração e retenção de talentos, o PART. Que 88 

recebeu ofício da Reitoria para que indicassem contribuições acadêmicas 89 
àquilo que seria digno de destaque de contribuição acadêmica, em reunião 90 
com as demais Comissões, indicaram a Revista Futuro do Pretérito, Feusp na 91 
Pandemia e Cotas na Pós-Graduação. Lembra o calendário de 2021, que teve 92 
um problema com o Júpiterweb já resolvido. Foi feita reunião da Comissão de 93 

Equidade e fez-se um balanço das atividades e decidiu-se chamar para uma 94 
reunião com os membros das diferentes ações no âmbito da Comissão de 95 
Equidade. Comissão de Pesquisa: Prof. Valdir informa que se surpreendeu 96 
com o Simpósio dos pós-doutorandos e combinou-se de no próximo ano fazer 97 
uma vez por mês um Simpósio. Na reunião do Conselho de Pesquisa falou-se 98 
para pensar em projetos inovadores para 2021, que fez a proposta de trabalhar 99 



no item conhecimento científico, produção e divulgação na sociedade e 100 

endossado por outros colegas de outras Comissões de Pesquisa. Que houve 101 
um pedido para colocar um slide das atividades de pesquisa da Unidade, não 102 

foi feito porque não haveria reunião, estão sem secretária, sem vice-103 
presidente  e resolveu-se não fazer. Conselho de Cultura e Extensão 104 
Universitária: Profa. Maria Angela fala sobre a última reunião. A Pró-Reitoria 105 
divulgou que será feito um edital a ser lançado em 2021 sobre questões de 106 
sustentabilidade nos campi da USP, sobre os projetos das carretas para área 107 

de saúde e ciência e outra para cultura e educação, que circularão em 108 
diferentes cidades do Estado. E serão priorizados aqueles projetos que 109 
envolvam várias Unidades. O edital terá bolsa, vai priorizar projetos 110 
interunidades. A Profa. Ana Estela passa a ser a Assistente da Pró-Reitoria de 111 
Cultura e Extensão para as questões relacionadas à educação à distância e a 112 

Universidade fará um grande Portal de Educação à distância na USP, de modo 113 
que “os professores possam se preocupar apenas com o curso” e o portal 114 
cuidará de todo o restante. Sobre essa questão, tanto a Profa. Ana Estela, 115 

como a Pró-Reitora salientaram que a necessidade de “profissionalizar a 116 
extensão para desafogar o orçamento da Reitoria e da Universidade, assim 117 
será possível valorizar carreiras e concursos e manter a Graduação gratuita”. 118 

Comissão de Cooperação Internacional: Profa. Ana Luiza diz que não teve 119 
reunião. Sobre o regulamento da CCInt, as alterações foram discutidas e está 120 
em andamento, sobre o Edital proposto pela AUCANI dos cursos de inglês, 121 

ficou decidido que a FEUSP não iria aderir porque o INCO/CEPEL já faz esse 122 
papel, mas o EDM se prontificou a auxiliar com os monitores para outras 123 

Unidades que aderissem ao Edital. Sobre a proposta do intercâmbio virtual, e 124 
após consulta à CG e CCEx, ficou decidido que não farão os intercâmbios 125 

virtuais, por que não há condições de certificar esses cursos para os 126 
estudantes. Participou do evento do INEI, parte II com a temática “Como a 127 

pandemia está remodelando o debate sobre educação - Américas e África do 128 
Sul”. Uma fala breve de 5 minutos foi baseada nas produções dos docentes da 129 
FEUSP que vêm sendo feitas desde março. Contou com o apoio do INCO, da 130 

Direção, está gravado. Comissão de Pós-Graduação: Profa. Biancha relata 131 

sobre a primeira Expo Pós-Graduação que será em Fevereiro, virtualmente. 132 
Com a ajuda da Mídia, tanto para gravar e editar, inclusive da acessibilidade do 133 
vídeo, pois a perspectiva é de usá-lo, não só inserir na página de pós-134 
graduação e também verter para inglês, francês e espanhol. Houve uma 135 
solicitação da PRPG para preencher um formulário sobre ações afirmativas no 136 

âmbito da pós-graduação. O Pró-Reitor disse que a questão do acesso à pós-137 
graduação está resolvida do ponto de vista do acompanhamento, o que foi item 138 

de discordância de alguns membros e que teriam que voltar a discutir o 139 
assunto, não só de acesso como a permanência. Foi solicitado o 140 
preenchimento de uma tabela de conversão de nomenclatura para o inglês em 141 
nível da PRPG. Em relação ao programa de pós, estão aguardando resposta 142 
ao pedido de reconsideração em relação ao resultado do Edital 25/20. Quanto 143 

à avaliação quadrienal da CAPES, terminou a recoleta e agora tem início a 144 
organização relativa ao período de 2020, principalmente quanto aos itens de 145 
análise qualitativa da avaliação CAPES. Fizeram uma listagem das disciplinas 146 
ofertadas para submeter a pareceristas internos e externos, por ser exigência 147 
da CAPES. Sobre a questão relativa a fomentos, quanto a bolsas, teve um 148 
Edital emergencial, em fevereiro, para bolsas de mestrado. A verba PROAP 149 



tem a segunda remessa para o início de março. A Câmara de Equidade foi 150 

restaurada com novos membros e se reunirá em janeiro. Prof. Marcos 151 
complementa que a verba PROAP beneficiará toda a Unidade.  Diretoria da 152 

Escola de Aplicação: não teve. Expediente dos Membros: Prof. Agnaldo fala 153 
sobre o estágio PAE em relação ao primeiro semestre teve um problema, que 154 
foi a postergação da entrega das fichas de avaliação dos supervisores de 155 
estágio, isso prejudica a homologação dos alunos e o programa de bolsas pode 156 
ser prejudicado. Profa. Biancha registra o excelente trabalho feito pelo Prof. 157 

Agnaldo na gestão do PAE. Profa. Carmen comunica sobre o FUNDEB, que o 158 
Senado está votando a proposta que retira recurso do FUNDEB e transfere 159 
para o Sistema S e entidades conveniadas. Pede para incluir na pauta o 160 
documento e ser aprovado para veicular.  Foi feita uma live do IP, que faz 50 161 
anos, a Profa. Marilena Proença lançou um livro e cita algumas pessoas da 162 

FEUSP como pessoas colaboradoras em projetos institucionais daquela 163 
Unidade. Profa. Carlota lembra que haverá o lançamento do livro “ A escola 164 
pública em crise. Inflexões, apagamentos e desafios”, um livro coletivo, 165 

organizado por Profa. Carlota, Prof. Vinicio, Profa. Vivian, Prof. Zaqueu que 166 
conta com 19 autores que compuseram as atividades do Seminário 167 
Internacional de Educação que comemorou no ano passado os 50 anos da 168 

Faculdade de Educação e 60 anos da Escola de Aplicação, haverá uma live de 169 
lançamento e espera todos. Profa. Biancha diz que foram concluídos os 170 
trabalhos desse ano e retomados em fevereiro, houve uma reunião avaliativa e 171 

o relatório enviado para a Direção e Congregação, e dada a continuidade da 172 
pandemia, portanto, a necessidade do trabalho remoto, faz sentido a 173 

necessidade do GAED com suas demandas. Informa sobre julgamento no STJ 174 
sobre permanência da liminar que suspende o Decreto 10.502, referente à 175 

propositura de uma política permanente de Educação Especial, hoje é o 176 
penúltimo dia de votações, até o momento 5 votos, sendo 4 pela continuidade 177 

da liminar e 1 pela interrupção, o mérito ainda não está sendo alvo de 178 
discussão. IIIª PARTE - ORDEM DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. 179 
Homologação/Resultado da eleição dos representantes dos servidores técnicos 180 

e administrativos e respectivos suplentes, junto ao  CTA da FEUSP. Colocada 181 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e 182 
dois) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.2. Eleição eletrônica para 183 
escolha do/a Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa da FEUSP. 184 
Participantes habilitados: 24 (vinte e quatro) / Participantes votantes: 19 185 
(dezenove). O resultado foi encaminhado aos votantes ao término do horário 186 

de votação. Cintya Regina Ribeiro - EDF com 12(doze) votos, Elio Carlos 187 
Ricardo - EDM com 2 votos e Iracema Santos do Nascimento - EDA com 5 188 

votos. 2. CONVÊNIOS/ACORDOS: 2.1. Memo. EDM/190/04122020 - Convênio 189 
Acadêmico Internacional entre a FEUSP e a Faculdade de Ciências Humanas 190 
e Sociais, Faculdade de Estudos Croatas, Faculdade de Formação de 191 
Professores da Universidade de Zagreb (Croácia), sob a coordenação do Prof. 192 
Milan Puh. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 193 

aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. 194 
Memo. EDM/191/04122020 - Acordo Acadêmico Interinstitucional 2020-2030 - 195 
Programa Erasmus Mundus com a Universidade de Zagreb para mobilidade 196 
acadêmica, coordenado pelo Prof. Milan Puh. Colocada em discussão e, a 197 
seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela 198 
unanimidade dos presentes. 3. OUTROS ASSUNTOS: 3.1. Indicação de 199 



docentes para compor o GT que atualizará os critérios para solicitação de 200 

claros de Professor Titular. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 201 
Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos 202 
presentes. Indicado o Prof. Valdir para compor o GT como Coordenador desse 203 
trabalho. 3.2. Manifestação da FEUSP sobre o Edital PRG 01/2020-2021 - 204 
Consórcios Acadêmicos para a Excelência do Ensino de Graduação – CAEG. 205 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 206 
(vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. INCLUSÃO - 207 
POSICIONAMENTO PÚBLICO - “DINHEIRO PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE 208 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA". Colocada em discussão e, a seguir em 209 
votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade 210 
dos presentes. E, para constar, eu, Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica 211 
Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por 212 

mim                                  e pelo Diretor da FEUSP                              na reunião 213 
em que for discutida e aprovada. São Paulo, 17 de dezembro de 2020. 214 
 215 
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