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506' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

DA UNIVERSIDADE DE SÂO PAULO. ATA. Às nove horas do vigésimo oitavo dia do

mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na Sala 1 22 do Bloco B da FEUSP, realizou-se

a 506' 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 Silva,

Fabiana Augusta Alves Jardim, Ermelínda Moutinho Pataca, Rogério de Almeida, Rubens

Barbosa de Camargo, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, José Sérgio Fonseca de

Carvalho, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Bota, Valdir Heitor Barzotto, Paula

Perin Vicentini, Cada Biancha Angelucci e Soda Mana Portella Kruppa, Senhora Minam

Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduaçãol Senhora Vanessa

Santos Maciel, representante dos servidores não docentes e Professoras Marlene lsepí e

Mana de Fátima Parreira de Frestas Morisawa, respectivamente, Diretora e Vice-Diretora

da Escola de Aplicação, como convidadas da direção. Na ocasião, o Senhor Diretor

justificou as ausências das Professoras Doutoras Rosangela Gavioli Príeto, Mana da

Graça Jacintho Setton, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes e Silvia Luzia Frateschi

Trivelato e havendo número legal declara aberta a 506a Reunião Ordinária da

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

Discussão e Votação da Ata 505' Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP,

rea/izada no dla 20y72/20í8. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação aprovou por 07 (sete) votos e 01 (uma) abstenção. /fem 2. Discussão e

Votação da Ata 112' Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia

37/0Í/2079. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por

07 (sete) votos e OI (uma) abstenção. ll' PARTE - EXPEDIENTE - Item 1. Expediente

da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa

que na reunião dos dirigentes realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro, na EACH/USP, foi

veiculado pelo Reitor que as verbas contingenciadas (não gastas) do ano anterior (201 8).

em torno de R$ 800.000,00, serão devolvidas e a proposta é fazer um levantamento

daquilo que for urgente para comprar e encaminhar à Reitoria até o dia 29 de março p.f.

Na ocasião, menciona que tem uma boa notícia que é a verba da reserva técnica, em

torno de R$ 96.000,00, oriundos de projetos da FAPESP. Ainda com a palavra, lembra da

reunião extraordinária da Congregação ocorrida para discussão sobre o Combate à

Transfobia na FEUSP e que o assunto também foi levado ao CTA onde foi discutida e

aprovada a composição de um GT/FE/EA para discutir uma política de formação com
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todos docentes, alunos e funcionários, incluindo os terceirizados. Lembra, que sobre o

assunto da supervisão da Escola de Aplicação já foi resolvido e que a Professora Mana

de Fátima Parreira de Freitas Morisawa já está com a senha para acessar o sistema e que

já está em tratativas com a Professora Doutora Shirley Silva que irá amanhã na Pró-

Reitoria de Graduação conversar com uma pessoa que vai fazer o papel de dirigente para

legitimar os formandos da EA, que é a questão da Secretaria Escolar Digital e que o

assunto vai ser levantado com a EAD (ECA), COTEL (Lorena) e as duas creches da USP

Na sequência, comunica sobre a mobilidade dos funcionários, mencionando a saída da

colega Daniela de Almeida Flausino que migra para a ECA após ter desenvolvido ótimos

trabalhos nos últimos anos aqui na FEUSP e que já havia entrevistado outra pessoa da

ECA, por meio do Boporft/n/ -- Sistema de Banco de Oportunidades, e que se interessava

em migrar para a FEUSP, e que considerou as necessidades da unidade ao decidir alocá-

la na pós-graduação e não no setor de origem da vaga (a necessidade de aumentar/repor

trabalhadores na pós, a fim de preservar a saúde das pessoas que estão sobrecarregadas.

a experiência profissional da candidata) embora reconheça a falta de substituição na

secretaria integrada dos departamentos. Também lembra da saída da funcionária Beatriz

Soares Hungria Gianetti do MEB, deixando o setor sem reposição. Nesse sentido, explica

que a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca tem promovido cursos de monitoria

aos professores que visitarão o acervo MEB com suas turmas. E, finalmente, lembrou da

saída do bibliotecário Marcos Amorim para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e a

vinda da bibliotecária Daniela para substituí-lo. Na sequência agradece a presença de

todos na visita do Reitor ocorrida na véspera dessa sessão, elogiando a sugestão de

levarmos o Reitor aos espaços da unidade, especialmente os pontos críticos como a

Escola de Aplicação, o 2' andar da Biblioteca, por exemplo, e partilhou o que o Reitor Ihe

disse ao sair: que gostou do formato da visita, da presença dos docentes, dos funcionários

e dos estudantes juntos, o que não aconteceu em muitas visitas a outras unidades e que

fomos praticamente a última unidade a ser visitada. Lembra que todos concordaram que

as falas de defesa da autonomia e de financiamento público foram de "bom tom", do

mesmo modo a sua presença sem os Pró-Reitores. Na ocasião, foi levantado que

deveríamos encaminhar uma carta de agradecimento ao Reitor pela visita e todos

concordaram com a sugestão, elogiando os pontos levantados e aproveitando para

reforçar nossas principais demandas. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia

Negra lembra que outra questão importante, que ganhou visibilidade nos jornais foi a

Cátedra da Educação Básica. Explica, que todos os docentes foram convidados,
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conversamos com a EA, entenderam que teriam que ir lá e ele, juntamente com o

Professor Doutor Vinício de Macedo Santos e as Professoras Marlene lsepi e Mana de

Fátima Parreira de Freitas Morisawa foram ao lançamento e tudo o que eles sabem da

cátedra é o que foi veiculado nas mídias e o relatório que o IEA produziu. Relata que na

cerimónia foi nos explicado sobre esse convênio entre o ltaú Social e a USP e a realização

de seminários etc. Claro que não estão satisfeitos, não entenderam que é assim que a

USP tenha que tratar o assunto. em todas as reuniões ele e o Professor Doutor Vinício de

Macedo Santos colocam o potencial da FE à disposição para pensar as questões da

educação. Lembra que algo nesse sentido o Reitor disse ontem, mas como temos colegas

da FE no IEA fazemos uma leitura que a Reitoria compreende que a FE está representada,

embora a chamada não tenha sido feita para a FE, mas a FE tem sempre se esforçado

para tomar assento, posição e se manifestar nessas ocasiões, apesar que a visão que

defendemos diverge conforme o grupo. Em função disso, reapresentamos a proposta à

Congregação que faz parte do nosso programa de gestão que é a constituição de um

Centro de Formação de Professores. Com a palavra, o Professor Doutor Vínício de

Macedo Santos recorda que a propósito dessa Cátedra ela é coordenada pelo Professor

Doutor Nilson José Machado, mencionando que ele liderou e coordenou o seminário do

qual resultou em relatório e falam em um período de cinco anos de processo, e tudo dá a

entender que a USP agora vai enfim atuar e ter uma ação efetiva junto a sociedade. Na

oportunidade, relata que conversando com colegas acha que é interessante a gente fazer

uma análise dos significados dos atores implicados nessa Cátedra e o momento em que

isso está acontecendo e, nesse sentido, acrescenta que fizeram uma discussão aqui na

Congregação sobre um possível convênio com o CENPEC e discutimos inclusive que

papel e que consequência isso teria para a FE. Acha que essa pergunta também deve ser

feita para uma Cátedra como essa que tem como parceiro o ltaú Social, é interessante

refletir sobre as implicações disso, particularmente, tem considerado que a criação nesse

momento de uma Cátedra tem a ver com a conjuntura nacional em que os organismos

como ltaú, entre outros, estavam protagonizando muito forte nos órgãos da educação,

influindo muito diretamente nas políticas de currículos, na formação professores e esse

espaço foi reduzido. Não é estranho um paralelo com a criação da Comissão ARNS como

sendo um movimento de certos segmentos da sociedade civil para defesa de díretos

humanos, de liberdades democráticas, visando conter excessos muito parecidos com

iniciativas vividas na ditadura de comissões compostas de diferentes setores, como se

olha a composição dessa comissão, que tem a composição de pessoas diferentes que
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estavam em lados diferentes que nesse cabe uma aproximação, unificação em defesa

disso em relação a uma serie de atrocidades que estão acontecendo. Atrocidades

significativas no campo da educação que requer a todo momento um posicionamento. O

fato é que esse momento tem feito de cada um de nós um ativista, nas redes sociais com

expressões bastante importantes de colegas e quem sabe talvez a gente pudesse ter aqui

na FE um pequeno fórum atendo a essas questões "de observatório da educação" , a

gente pudesse ter um grupo de pessoas pelo menos um de cada departamento, as

pessoas que tivessem uma motivação mais forte e sensibilidade às questões da

educação, para subsidiar o próprio trabalho da Congregação para possíveis pautas

pertinentes e tomadas de posição. para recuperar o protagonismo da FE em relação as

próprias questões que Ihe dizem respeito. A ideia é mais o menos essa, talvez seja o

momento oportuno porque estamos sendo atacados bravamente. É também sintomático

desse momento ouvir o Reitor fazer aqui na FE ampla defesa da autonomia universitária.

De algum modo é um acesso que nos protege e nos unifica. Essas coisas todas no seu

ponto de vista, pode ser entendido como dados de um momento político que estamos

vivendo. Em síntese, que os posicionamentos fossem tomados individualmente, mas que

a gente pudesse de algum modo canalizar e aglutinar um pequeno conjunto de pessoas

que estivessem atentas a essas questões gerando e produzindo pautas, posicionamentos

da FE de maneira mais sistemáticas. Item 2. Expediente das Comissões e Conselhos

Centrais: a. Conselho Universitário. O Professor Doutor Marcos Garcia Neira lembra

que não houve sessão do CO e que a próxima será no dia 1 9 de março p.f. b. Conselho

de Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora Vivian Batista da Silva agradece a

presença dos docentes que participaram da Reunião Pedagógica realizada no dia 13 de

fevereiro. Informa que nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2019, ocorrerá, no

Campus de Ribeirão Preto, SP, o V Congresso de Graduação "Caminhando para a

Inovação Curricular". Na ocasião, o Professor Doutor Marcos García Neira reitera que

precisamos reservar dois lugares no referido congresso para a Licenciatura. Na

sequência, a Senhora Vice-Presidente da CG/FEUSP, comunica, ainda, que nos dias 18

a 22 de fevereiro ocorreu a Semana de Recepção dos Calouros e solicita aos professores

que abonem as faltas dos alunos, uma vez que estavam participando das ativídades da

mesma, seja como calouros ou como veteranos. Finalizando, a Professora Doutora Vivian

Batista da Silva lembra que estão trabalhando com o novo programa da Reitoria que é o

Programa de Acolhimento de Alunos. c. Conselho de Pós-Graduação. Com a palavra, a

Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca que a CPG está discutindo a gestão das
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áreas nessa nova reestruturação e também fazendo um balanço da seleção de bolsas que

vai ser em março de 2019 e a terceira questão é sobre a comissão de equidade com

criação de cotas e estão pensando em uma plenária sobre a coleta CAPES. Informa, na

ocasião, que o Professor Doutor Robert Evan Verhaine visitará a FEUSP no dia 21 de

março, às 09h30. Ressalta que estão verificando a questão do print e para isso precisa de

conversar com a CClnt e também com a CPq, a respeito de missões, visitas curtas nossas

no exterior. Não houve manifestação. d. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim menciona que estão trabalhando na

Comissão Organizadora do SllCUSP e também organizando um questionário para discutir

a Iniciação Científica e também verificando uma minuta sobre o PIBIC e PIBIT, dando uma

nova redação, principalmente na tabela de classificação docente. Na ocasião, menciona

que estão pensando na sugestão de uma resposta a respeito da Cátedra da Educação

Básica, tendo em vista a notícia veiculada na Folha de São Paulo. e. Conselho de Cultura

e Extensão Universitária. Com a palavra, o Professor Doutor Rogério de Almeida

comunica que há, apenas, o edital do Empreendedorismo Social. cujas inscrições vão até

o dia 1 1 de março de 2019. f. CClnt/Nac. A Professora Doutora Cada Biancha Angelucci

informa que houve uma reunião na última segunda-feira onde foram feitas modificações

de convênios com Moçambique e estão pensando na articulação dos trabalhos entre s

comissões estatutárias e que estão recebendo demandas de representações de

discentes, no caso, de uma aluna da Colõmbia. 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 Ermelinda Moutinho

Pataca lembra que com a saída da funcionária Beatriz Hungria as ações do MEB estão

suspensas, uma vez que ainda não temos monitores. Na sequência, o Professor Doutor

Marcos Garcia Neira solicita ao Chefes dos Departamentos da FEUSP que estimulem os

seus docentes a se candidatarem para as suas representações das categorias docentes.

tanto nos Conselhos, como na Congregação. !!!:..PARTE - ORDEM DO DIA -- l.

EL:EIÇoes= 1.1. Of. da Profa. Dra. Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes- Solicita

que indiquem o Prof. Dr. Agnaldo Arroio como titular na representação da CoC-

Licenclafura Educomunicação e e/a como sup/ente. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, a Congregação aprovou a referida inversão por 08 (oito) votos, pela

unanimidade dos presentes. 7.2. Prof. 79.5.74.27.3 - Pesa/fado da e/elção do

Presidente e Vice-Pies/dente da CPG do PROLAJt#. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, a Congregação homologou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos



171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

presentes. 1.3. Homologação e posse - Eleição dos representantes discentes da Pós-

Graduação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou

por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. CONCURSO: 2.1. RELATORIO

F\NAL: 2. 1.1. Relatório Final do Concurso de Livre-Docência, na área de Linguagem,

nas disciplinas: EDM0405/0406 - Metodologia do Ensino de Português le ll e
EDM5093 - Práticas de Linguagem em Contextos de Ensino-Aprendizagem, no EDM,

de acordo com o Edital FEUSP 62/2018, onde estava inscrito o Prof. Dr. SANDOVAL

IVON.47'0 GOJl#ES S.ANTAS. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação homologou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.

INSCRIÇOES: 2.2.í. /NCI.C/S.AO - O#IED4/033/270220í9 - Re/anão dos inscHfos no

concurso público de títulos e provas ao provimento de OI (um) cargo de Professor

Doutor, nas disciplinas: EDA 1221/1222 - Política e Organização da Educação Básica

- POEB l e 11, EDA1219 - Coordenação do Trabalho na Escola l (Pedagogia) e

EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Licenciatura), no

ED.A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por ll

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes, as inscrições dos Professores Doutores

Cada Wanessa do Amaral Caffagni, Alessandro de Meio, Giovana Pereira Sander, lzabel

Cristina Petraglia, Ana Sofia Aparicio Pereda, Mana Lúcia Wochler Pelaes, Roberta

Stangherlim, Luana Costa Almeida, Tiago Souza Machado Casado, Sõnia Mana

Rodrigues Simioni, Mana Eliza Nogueira Oliveira, Rosangela Ferreira de Souza Queiroz,

Eliza Marcha Oliveira Lippe, Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, Caroline Lins Ribeiro Ferreira,

David da Silva Pereira, Iracema Santos do Nascimento, Mana Selma de Moraes Rocha,

Fabiana de Lacerda Vilaço, Giovane Saionara Ramos, Natalia Salan Marpica, Marcio

Alexandre Masella, Andrea Rodrigues Barbosa Marinho, Roberto Catelli Junior, Desse

Rosálio Sirva, Andreza Barbosa, Paulo Roberto Prado Constantino, Rosemary Trabold

Nicácio, Caio Augusto Carvalho Alves, Rachel Aguiar Estevam do Carmo, Maíra Tavares

Mendes, Flávio Batista Ferreira, Rodrigo Pelegrini Ratier, Ruy de Deus e Mello Neto, Aglay

Sanches Fronza-Martins, Rodrigo Rosa da Silva, Sõnia Aparecida Siquelli, Mana

Aparecida Costa Santos, Angélica Kuhn e Débora Alice Machado Silva. 2.3. COMISSÃO

JULGADORA: 2.3.1. INCLUSÃO - Of7EDA/035/27022019 - Comissão Julgadora do

concurso público de títulos e provas ao provimento de OI (um) cargo de Professor
Doutor, nas disciplinas: EDA 1221/1222 - Política e Organização da Educação Básica

- POEB l e 11, EDA1219 - Coordenação do Trabalho na Escola l (Pedagogia) e

EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Licenciatura), no
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ED.A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12

(doze) votos, pela unanimidade dos presentes, a seguinte Comissão Julgadora: Titulares

- Professores Doutores Rubens Barbosa de Camargo (Professor Associado do

EDA/FEUSP), Ocimar Munhoz Alavarse (Professor Doutor do EDA/FEUSP), José

Marcelino de Rezende Pinto (Professor Titular da FFCL/RP/USP), Márcia Aparecida

Jacomini(Professora Associada da UNIFESP/Guarulhos/SP) e Cristiane Machado

(Professora Doutora da FE/UNICAMP) e, para Suplentes os Professores Doutores

Roberto da Silva (Professor Associado do EDA/FEUSP), Shirley Silva (Professora

Doutora do EDA/FEUSP), Ângelo Ricardo de Souza (Professor Associado da UFPR),

Célia Mana Benedicto Giglio(Professora Associada da UNIFESP/Guarulhos/SP), Pedro

Ganzelli(Professor Livre-Docente da FE/UNICAMP), Miguel Gonzalez Arroyo

(Professor Titular da UFMG), Carlos Roberto Jamil Cury (Professor Titular da UFMG-

aposentado), Dalila Andrade Oliveira (Professora Titular da UFMG), Gilda Cardoso de

Araújo (Professora Associada da UFES), Nobuco Kawashita (Professora Doutora da

UFSCar/SP-aposentada), Mana Aparecida Nery (Professora Doutora da FE/UNICAMP-

aposentada, Mana Angélica Pedra Minhoto (Professora Doutora da UNIFESP), Nalú

Farenzena (Professora Titular da UFRGS) e Celso Luiz Aparecido Conta(Professor

Associado da UFSCar/SP. 3. SEGUNDA VIA DE DIPLOMA: 3.í. Prof. í9.5.27.48.0 -

RENA TA FLAIBAN ZANETE - Solicita emissão da segunda via de diploma de mestre

obtido pe/a FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Prof. 79.5.22.48.6 -

ADRIANE COSTA DA SALVA - Solicita emissão da segunda via de diploma de mestre

obtido pe/a FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

aprovou por 1 3 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. CONVENIO: 4.í. Proa.

19.1.109.48.7 - Convênio Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação

da USP e o Instituto Superior de Ciências da Educação do Uíge(Angola),
coordenado pe/o Prof. Dr. ll#arcos S/anel Pagoffo-Euzébio. Colocada em discussão e,

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 1 3 (treze) votos, pela unanimidade dos

presentes. 4.2. Proc. 18.1.1325.48.4 - Convênio Acadêmico Internacional entre a

Faculdade de Educação da USP e a Universidade de Lisboa(Portugal), coordenado

pe/a Prosa. Dra. Kafíene /fogueira da Si/va. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes.

4.3. Proc. 19.1.110.48.5 - RENOVAÇÃO - Convênio Acadêmico Internacional entre a

Faculdade de Educação da USP e a Universidade Nova de Lisboa (Portugal),
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coordenado pe/a Prosa. Dra. Jl#auH/ane de Souza B/ocas. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 (quinze) votos, pela unanimidade dos

presentes. 4.4. Proc. 15.1.797.48.7 - RETIFICAÇAO do Termo de Aditamento relativo

ao Convênio Acadêmico Internacional entre a FEUSP e a Universidade Lueji

.4Blkonde ULAN (Mago/aJ. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.5.

INCLUSÃO - Termo de Cooperação Técnica entre a Câmara Municipal de SP e a USP.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.í.
Memo/EDM/25/08022019 - Renovação no Programa Professor Sênior do Prof. Dr.

Magoe/ OHosva/do de Jl#oura. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2.

Memo/EDM/26/08022019 - Renovação no Programa Professor Sênior da Profa. Dra.

Cecf7ia Hanna Jl#afe. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.3.

Of./EDF/012/08022019 - Renovação no Programa Professor Sênior do Prof. Dr.

Wa/dir Cauvfl/a. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou

por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.4. Criação de Comissão de

Direitos Humanos. Colocada em discussão e realizada uma apresentação pelas

Professoras Claudia Pereira Vianna e Cada Biancha Angelucci, foi explicado que a

Comissão de Direitos Humanos terá as mesmas atribuições da Comissão de Equidade,

por isso não há necessidade de compor outra comissão, nem mudar o nome desta.

Entretanto. não há ainda representantes de alunos e funcionários. Colocada, a seguir em

votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes.

5.5. Proposta de Reorganização da Equipe de Gestão da EA-FEUSP. Co\Geada em

discussão e, a seguir em votação a Congregação, aprovou por 12 (doze) votos, pela

unanimidade dos presentes, a Proposta de gestão da Escola de Aplicação, bem como,

a aprovação no mérito da criação de uma CoC da Educação Básica na USP, com

supervisão a cargo da FEUSP (Escola Técnica de Lorena COTELI EAD, E.A e Creches),

com todos os processos de discussão que virão e definição mediante cantata com as

outras unidades. 5.6. Proyefo Académ/co da FEUSP - 20'í8/2022. Colocada em

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12 (doze) votos, pela

unanimidade dos presentes. 5.7. Jl#EJl#Q/EDM/037Z250220í9 - Proyefo .Acadêm/co do

ED/l#. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12
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(doze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.8. Of./ED.4/034/26022079 - Pro/efo
Académ/co do EDÁ. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

aprovou por 12 (doze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.9. Of
EI)F70f6/FE/27022079 - Proyefo .Académico do EDF. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, a Congregação aprovou por 12 (doze) votos, pela unanimidade dos

presentes. 5.10. Migração do periódico científico Estilos da Clínica para FEUSP.
Colocada em discussão e tendo em vista os esclarecimentos prestados através de ofício

encaminhado pelos Professores Doutores Mana Cristina Machado Kupfer e Leandro de

Lajonquiêre, Editores da Revista Estilos da Clínica, de 26 de fevereiro de 2019, a

Congregação da FEUSP, em sua 506' Reunião Ordinária. realizada no dia 28 de fevereiro

de 2019, aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes, o prometo de

reformulação editorial do periódico acima referido, continuando sendo uma publicação do

LEPSI IP/FE-USP, mas a partir de agora sendo editada pela Faculdade de Educação da

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

a reunião. E, para constar eu##SidDgy Mauro Fontanetti,

Acadêmico, lavrei e digitei a presep'(# gÉig'çll:íÉ..lerá assinada por mim
la FEUSP / ' / na reunião em que

J
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Ótida e aprovada. São Paulo, 28 de fevereiEf6r/dis
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