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276a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às catorze horas do décimo

segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na sala 101 do Bloco A, realizou-

se a 276a Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de

Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinício de Macedo

Santos, Vice-Diretorl Rubens Barbosa de Almeida, Chefe do EDAI Bruno Bontempi Júnior,

Chefe do EDFI Agnaldo Arroio, Chefe do EDM e Ana Luíza Jesus da Costa, representante

dos docentesl Senhora Cristiene Camila Soares Luiz Berti, representando a Diretora da

Escola de Aplicaçãol Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores da

FEUSP e Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Daniela de Almeida Flausino, representantes

da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras Nancí Del

Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo, Marca Auxiliadora Riul de Frestas,

Assistente Técnico Financeiro e Elaine Cristina Barrelo, Diretora de Biblioteca e

Documentação, compareceram à sessão como convidadas da Direção. Tendo em vista a

presença dos membros, o Senhor Diretor declarou aberta a sessão da 276' Reunião

Ordinária do CTA. I' PARTE -- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.DE A.[A - í. Discussão e

Votação da Ata da 275' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo

rC7H) da FEC/SP, rea/fiada no dia 06/íí/2078. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela

unanimidade dos presentes. ll' PARTE -- EXPEDIENTE -- Item 1. Expediente da

Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra inicia a

reunião relembrando a todos da confraternização que ocorrerá em 20 de dezembro

próximo, e da importância do comparecimento de todos e pede, em especial à
representante da Escola de Aplicação, que lembre os professores e funcionários que

atuam na escola que se esforcem para participar, muito embora muitos achem difícil, que

haja um esforço para o comparecimento em massa. O mesmo vale para as demais

chefias, que devem procurar colaborar com a realização e enfatizar a seus funcionários a

importância da participação de todos, lembrando de conversarem com a Senhora Nana

Del Giudice Pinheiro sobre a contribuição, em forma de comida ou bebida, para o evento.

Na sequência, informa que ele e o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos participarão

da Reunião dos Dirigentes nos dias 1 3 e 14 de dezembro, em Pirassununga, SP. Informa,

também, que o último Conselho Universitário tratou da modificação do Estatuto dos

Docentes, quando houve votação para retirada do item de pauta, mas 47 votaram a favor
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de retirar de pauta, enquanto 52 votaram contra, de forma que o item se manteve na pauta,

motivo que tornou a reunião bastante difícil. Informou ainda que a Senhora Mana

Auxiliadora Riul de Freitas, da Assistência Técnica Financeira, fez um estudo sobre o novo

orçamento e verificou que houve um pequeno aumento percentual da verba da Unidade.

A respeito do assunto, verificando a verba total, percebeu que o aumento mais significativo

foi nas rubricas de serviços, como vigilância e limpeza. Informou, por fim, dos

deslocamentos entre funcionários e seções, que foram combinados e aprovados: da troca

da Senhora Simone, das Secretarias da CG (Comissão de Graduação) e das CoCs

(Comissões Coordenadoras de Cursos de Pedagogia e Licenciaturas) que passou para

Seção de Estágio, enquanto as Senhoras Rosangela Correia da Silva Bernardo e Valéria

dos Santos, da Seção de Estágio, foram para as Secretarias da CG e das CoCs

(Comissões Coordenadoras de Cursos de Pedagogia e Licenciaturas) e do deslocamento

da Senhorita Daniela Cristína Matos Borges, do Apoio Acadêmíco - Eventos, que passará

para a CGP (Centro de Gerenciamento de Projetos), em razão das novas atribuições da

Lua Mau Reinando Gimenesl do deslocamento da Senhora Gabriela Consolino Ximenes,

da Biblioteca, que passará para o Apoio Acadêmico -- Eventos, em função da saída da

Daniela Cristina Matos Borges e, ainda, será possível deslocar o Senhor Joaquim Basílío

Filho, atualmente da Seção de Graduação, para a Seção de Pós-Graduação, para

minimizar o impacto da perda das funcionárias Bruna Pozzí Rufato e Regina Célia Galeno

dos Reis. da Seção de Pós-Graduação, sendo que, para minimizar o impacto da saída

sem substituição na Seção de Graduação, a Direção negociou para que os diplomas dos

Cursos de Licenciatura da FFLCH/USP (Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e

Letras) passem a ser emitidos na Unidade de origem do aluno, de forma a livrar parte do

serviço da Seção de Graduação. A respeito do assunto, o Senhor Diretor relata que haverá

ainda um estudo, pois, entende que alguns serviços que estejam sendo feitos de forma

duplicada, em razão disto, continuarão as análises para melhorar e otimizar as tarefas.

Com a palavra, a Senhora Elaine Cristina Barrela, Diretora da Biblioteca e Documentação,

lembra que a Biblioteca está com o horário alterado, abrindo às 9h e fechando às 21h.

Item 2. Expediente da Diretoria da Escola de AplicqçêQ çlq EEy$P: Com a palavra, a

Senhora Cristiene Camila Soares Luiz Berti, representando a direção da EA/FEUSP,

informa que a Escola de Aplicação estabeleceu um cronograma para definir a forma de

gestão da escola, instituindo o dia 16 de fevereiro para a Reunião com a Comunidade e o

dia 28 de fevereiro para a Reunião da Congregação. Item 3. BXpçgiçntç gQP MÇ blpp

do CTA da FEUSP: Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio relata que esta
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semana encontrou, na sacada da sala que utiliza, um passarinho morto em decorrência

de se chocar contra o vidro. Como o descarte de animais não poder ser feito de qualquer

modo, solicitou à Área Administrativa apoio para a retirada do cadáver, o que levou cerca

de três dias para ser feito, quando, finalmente, o funcionário destacado para a função

encontrou-o para a realização da tarefa, verificou que havia três pássaros mortos pelo

mesmo motivo: um na mesma sacada e outro na sacada do andar superior. Especula-se

que este seja o período em que os filhotes começam a aprender a voar, por essa razão,

batem com frequência em vidraças, principalmente as grandes como é o caso das nossas.

Em conversa com o Professor Vinício surgiu a ideia de conversar com o IB sobre a

situação e pensar em uma solução como adesivar os vidros para minimizar o problema.

Nem que seja só de um lado do prédio, pois, acredita que ele ocorra mais do lado do

prédio onde sua sala fica. Com a palavra, a Senhora Daniela de Almeida Flausino explica

que do tempo em que esteve na secretaria dos departamentos pôde perceber que isso

ocorre em ambos os lados, pois, recentemente a Professora Mõnica Appezzato Pinazza

menciona situação similar em que o filhote não morreu mas ficou bastante desorientado e

passou grande parte do dia encolhido na sacada, tendo desaparecido no dia seguinte.

Disse, no entanto, que manter as persianas fechadas quando não há ninguém utilizando

a sala, minimiza o problema, mas, realmente, não o resolve. A Direção ficou de buscar

soluções para o caso. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio informa, ainda,

que a Reitoria autorizou os claros de Geografia, História, Dídática e Psicologia, para os

quais não haviam sido abertas turmas por não contarem com as vagas e, em

contrapartida, não autorizou uma vaga de docente temporário para Línguas Orientais com

a qual contavam para atender à disciplina com turma aberta. Responderam que a

disciplina não foi considerada prioritária, então, a área está analisando como resolver a

situação, conforme as interações do sistema forem acontecendo e esperam conseguir

alocar todos os alunos. Na oportunidade, o Senhor Diretor comunica que a partir do início

do próximo ano a ala 111 do bloco B será totalmente interditada, em razão da reforma do

prédio naquele trecho, mesmo a abertura do Auditório está sendo analisada, pois os

banheiros que atendem o local ficam na região interditada. Foi sugerida a abertura do

banheiro da ala ll para o atendimento dos eventos, mas não foi votada e ficou de se

verificar em outro momento. A certeza é de que a partir de fevereiro nada poderá ser

realizado no local e a reforma tem previsão inicial de durar provavelmente até o final do

ano que vem. Com a palavra, o Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior menciona de um

problema que ocorreu com o processo seletivo que realizaram, em função de uma
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mudança na fórmula que fazia com que a prova didática tivesse um peso menor que as

outras. Explica que ao final do processo sobraram duas candidatas, a banca fez a conta

usando média simples e deu o resultado final aprovando uma das candidatas e, mais

tarde, a candidata que não havia sido aprovada questionou sobre a questão do peso que

alteraria o resultado. Nesse sentido, a banca chamou as duas candidatas envolvidas,

explicou a situação e de comum acordo fizeram a alteração das notas considerando os

respectivos pesos, o que alterou o resultado do concurso. Deste modo, apesar do ocorrido,

ficou tudo bem. llla PARTE - ORDEM DO DIA - 1. PROCESSO SELETlyO: l.l.

ABERTURA: l .í.í. Of.í30/EA/23íí20í8 - REFEREND.4R - .Abertura de Processo

Seletivo para contratação de 4(quatro) Professores de Educação Inclusiva,
Contratado ///, // ou /, junto a asco/a de .4p/ilação. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 1 0 (dez) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.í.2. Of. í29/ED.A/í4íí20í8 - REFEREJVD.AR - .Abertura

de Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor Contratado 111, nas

disciplinas EDA1221/1222 - Política e Organização da Educação Básica l e ll e

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

ao ED.A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes.

1.1.3. Of.218/EDM/21112018 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

contratação de l (um) Professor Contratado 111, 11 ou 1, nas disciplinas: EDM0338 -

Metodologia do Ensino de História (Pedagogia), EDM0417/0418 - Metodologia do

Ensino de HlsfóHa / e //,junto ao EDJl#. Colocada em discussão e, a seguir em votação.

o Conselho Técnico Administrativo(CTA) referendou por lO(dez) votos, pela unanimidade

dos presentes. 1.1.4. Of.219/EDM/21112018 - REFERENDAR - Abertura de Processo

Seletivo para contratação de l(um) Professor Contratado 111, 11 ou 1, nas disciplinas:

EDM0339 - Metodologia do Ensino de Geografia, EDM0344 - Fundamentos Teórico-

metodológicos do Ensino de Geografia {Pedagogia) e EDMQ421/0422 - Metodologia

do Ensino de Geogra#a / e /l, junto ao EDJl#. Colocada em discussão e. a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.í.5. Of.22a/EDAd/27íí20í8 - REFEREJVDAR - .4bedura

de Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor Contratado 111, 11 ou 1, nas

disciplinas: EDM0429/0430 - Metodologia do Ensino de Psicologia le 11, junto ao

ED/l#. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

(CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. í.í.6.
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Of.221/EDM/21112018 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

contratação de l (um) Professor Contratado 111, 11 ou 1, nas disciplinas:
EDMl111/1112 - Didática l e ll e EDM0402 - Didática {Licenciaturas), junto ao EDM.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA)

referendou por l O (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1 .2. INSCRIÇOES: í.2.í.

Of.EDA/123/091 12018 - Relação dos inscritos no Processo Seletivo para contratação

de l (um) Professor Contratado lll (Doutor), disciplinas: EDAOIOI - Fundamentos

Económicos da Educação (Pedagogia) e EDA0463-Política e Organização da
Educação Bás/ca no Brasa/ ÍL/cenclafu/aJ, junto ao EDA. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 1 0 (dez) votos,

pela unanimidade dos presentes. 1.3. COMISSÃO JULGADORA: í.3.í.
Of.EDF/IO1/14112018 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo

para contratação de l (um) Professor Contratado lll (Doutor), por prazo determinado.

Disciplinas: EDF0296 - Psicologia da Educação: uma abordagem psicossocial do

cotidiano escolar e EDFO1 18 - Psicologia da Educação l (Teorias Psicogenéticas e

Temáf/cas Educam/ona/s Contempo/lâneasJ, junto ao EDF:. Colocada em discussão e.

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez)

votos, pela unanimidade dos presentes. í.3.2. Of.ED.A/733/22í720í8 - Comissão

Julgadora do Processo Seletivo para contratação de l {um) Professor Contratado lll

(Doutor), disciplinas: EDAOIOI - Fundamentos Económicos da Educação

(Pedagogia) e EDA0463-Política e Organização da Educação Básica no Brasil
(L/cena/afuraJ, junto ao ED.A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade

dos presentes. 1 .4. RELATORIO FINAL: 7.4.í. Of.EDE7í05/077220í8 - Re/afóHo Fina/

do Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor Contratado lll (Doutor),

por prazo determinado. Disciplinas: EDF0296 - Psicologia da Educação: uma

abordagem psicossocial do cotidiano escolar e EDFO118 - Psicologia da Educação

l (Teorias Psicogenéticas e Temáticas Educacionais Contemporâneas), junto ao

EDF. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

(CTA) aprovou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.

CONTRA:TAÇAO= 1.5.1. Of./EDA/139/07122018 - REFERENDAR - Solicita que seja

autorizada a contratação para exercício imediato da Profa. DENISE CARREIRA

SO.ARES, junto ao ED.A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos
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presentes. 2. RELATORIO: 2.í. Of. EDE709a/FE7097í2078 - D/AN.A GONÇ.AI.VES

VIDAL - Apresenta relatório de afastamento para Missão de Trabalho no Exterior, no

período de í8/08 a 2a/'fa/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela unanimidade

dos presentes. 3. RECREDENCIAMENTO: 3.í. Of. ED.4/í26/09íí20í8 - ROGAR/O DE

ALMEIDA - Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer Favorável emitido pela

Prosa. Dra. Ana Pau/a Jl#. Duboc - EDM/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por IO (dez) votos, pela

unanimidade dos presentes. 3.2. Of. EDIU7236/07í220í8 - Jl#ARCELO G/ORD4N

SANTOS - Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer Favorável emitido pela

Prosa. Dra. filada Eunlce Ribeiro IWarcondes - /Q/USP. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 1 0 (dez) votos,

pela unanimidade dos presentes. 4. AUXILIO FINANCEIRO: 4.í. Proa. í8.í.íí29.48.0 -

REFERENDAR - Pagamento de auxílio financeiro para participação dos alunos
matriculados na disciplina - EDF0289 - Introdução aos Estudos da Educação:

Enfoque Sociológico, sob responsabilidade do Prof. Elie George G. Ghanem Jr., a

ser realizado na Universidade Federal do Paraná, no município de Matinhos- PR, no

Remado de 03/ÍO a 06/'faeOí8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade

dos presentes. 5. 2QÃÇAQ: 5.í. Proa. 78.7.í875.48.4 - TenTO de doação - CNPq -

Prosa. Maus/ane de Souza B/ocas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por lO(dez) votos, pela unanimidade dos

presentes.6. OUTROS ASSUNTOS: 6.í. Jl#udança de ufl/lzação da sa/a í06, de sa/a de

reuniões para sala do Centro de Gerenciamento de Projetos - CGP. Co\Geada em

discussão foi aprovada a conversão da sala de reunião da 1 06 do bloco A em sala para o

CGP (Centro de Gerenciamento de Projetos). A primeira ideia era transferir os professores

que ocupam a sala 105 do bloco A de forma que a sala da secretaria da Assistência

Acadêmica pudesse ser ampliada, comportando os novos membros. Porém, como isso

envolveria dois deslocamentos, o dos professores para a nova sala e o acolhimento dos

novos funcionários na 105, além de reforma do ambiente, a sugestão é transferir a

secretaria da CGP diretamente para a sala 106. A propósito da referida mudança, o

Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo solicita autorização para que a mesa de

reunião, com as respectivas cadeiras da sala 106, possam ser alocadas na sala 206 do

2' andar do Bloco "A" para reuniões. A seguir, colocada em votação, o Conselho Técnico
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Administrativo (CTA) aprovou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes, a

referida mudança. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos

e deu por ençgl11adg/á reunião. E, para const

Técnjç13'j;AcadêiWco, lavrei e digitei a pre
/.,/ e pelo Diretor da

rel4Kião6m que for discutida e aprovada. São Paulo,

]r eu, Sidney Mauro Fo .sistente

sente ata, que s- or mim

FEUSP na

12 d :mbEd'de 2018.


