
1 280' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

2 EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas e trinta minutos

3 do nono dia do mês de maio de dois mil e dezenove, na sala 101 do Bloco A, realizou-se

4 a 280' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de

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

6 com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinicio de Macedo

7 Santos, Vice-Diretorl Rubens Barbosa de Camargo, Chefe do EDA; Carlota Josefina Malta

8 Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDFI Mõnica Appezzato Pínazza, Vice-Chefe do

9 EDM e Ana Luiza Jesus da Costa, representante dos docentesl Senhora Bárbara Milan,

io representante discente da pós-graduação, Senhora Cristiene Camila Soares Luiz Betti.

il representando a Professora Marlene lsepi, Diretora da Escola de Aplicação; Senhor
i2 Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores da FEUSP e Senhoras Adriana

23 Ranelli Weigel e Regina Soda da Salva Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP

i4 no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras Nana Del Giudice Pinheiro, Assistente

IS Técnico Administrativo, Mana Auxiliadora Riul de Frestas, Assistente Técnico Financeiro e

iõ Elaine Cristina Barrelo, Diretora de Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão

17 como convidadas da Direção. Tendo em vista a presença dos membros, o Senhor Diretor

18 declarou aberta a sessão da 280' Reunião Ordinária do CTA. I' PARTE -- Discussão E

19 yQl4ÇAO DE ATA - í. D/scussão e Votação da .4fa da 279a Reun/ão Ordlnáda do

za Conselho Técnico Administrativo(CTA) da FEUSP, realizada no dia 11/04/2019.

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

22 aprovou por 09 (nove) votos e 02 (duas) abstenções. 11: PARTE - EXPEDIENTE -- Item

23 1 . Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia

24 Negra comenta que sempre procura informar a comunidade através do boletim, mas entre

25 a emissão do boletim e a reunião sempre há fatos que precisam ser informados. Informa

26 que há cerca de um mês e meio a Faculdade de Filosofia foi invadida pela polícia em
27 busca de uma pessoa, no dia seguinte conversaram com a Profa. Mana Arminda

28 manifestando solidariedade e endossando o comunicado que a Faculdade fez à toda a

29 universidade por e-mail à imprensa. Agendaram uma reunião com ela para falar de uma

30 série de questões e surgiu naquele encontro uma proposta de articular as unidades de

3i humanidades, na tentativa de produzir um outro olhar sobre aquilo que vem sendo

32 divulgado nos meios de comunicação, ou seja, uma tentativa de reunir esforços. Essa

33 união das unidades não teria como fim a oposição à reitoria, nem de manifestação de um

34 grupo. Ela mesma levou adiante essa proposta e ontem aconteceu a primeira reunião com



3s a presença da direção da EACH, FFLCH, IAUSC, FAU e IP e trocaram impressões a

3õ respeito do que vem acontecendo. Da última visita à Filosofia até ontem muitas coisas

37 aconteceram, inclusive o corte dos recursos das universidades. Comunica que ontem a

38 Pró-reitoria de Pós-Graduação encaminhou ao nosso programa um oficio informando que

s9 até o momento não há informações sobre os recursos PROAP/PROEX/Bolsas etc.

40 Relatam que está tudo travado na CAPES, não sabemos se esses recursos serão

4i liberados ou não. Comenta que a conversa de ontem girou em torno dessas questões e

42 cada direção se manifestou. Na ocasião fez uma colocação acerca de 3 fatos. O primeiro

43 foi com relação às viagens didáticas, a orientação do departamento financeiro foi que

44 seguissem a mesma lógica de realização financeira que fazemos quando um docente

45 viaja, a FFLCH também teve um problema semelhante. Entraram na pauta do Congresso

4õ do SINTUSP e as unidades que se manifestaram tiveram um posicionamento diferente do

47 nossa e também informaram as mudanças que estamos tendo com relação a Secretaria

48 da Fazenda. Os diretores não sabiam da auditoria em tempo real de tudo que se gasta

49 em qualquer unidade do Estado. Informa que eles têm como proposta inicial a realização

se de uma atividade conjunta com convidados que possam nos ajudar nessas análises do

5i que está acontecendo no Brasil, nas universidades, nas políticas acadêmicas de uma

s2 maneira geral. O grupo combinou de solicitar uma audiência com o Reitor. Outro informe

s3 é que ontem aconteceu a primeira de uma sessão de várias conversas sobre gênero e
54 sexualidade. Foram feitas em duas etapas com o mesmo conteúdo de manhã e à tarde.

55 Um aspecto bastante positivo foi a presença expressiva do pessoal da limpeza e vigilância.

sõ Fala que todos já devem ter visto as placas no banheiro que fazem parte dessa política

s7 de preservação e garantia dos direitos das pessoas trans usarem os banheiros segundo

s8 sua identidade de gênero. Reiniciaram as conversas sobre relações de trabalho, os

s9 funcionários já estão sendo avisados pela CIPA, estão previstas 5 datas e insiste para que

õo as chefias liberem e estimulem os funcionários. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de

õi Macedo Santos informa que foi criada uma Comissão Intersetorial para cuidar das

õ2 atividades de comemoração dos 50/60 anos EA/FEUSP. Ela foi organizada desde o final

õ3 do ano e tem se reunido mensalmente, organizando uma série de coisas, tem desde o

õ4 selo, mas a ideia transversal é tudo o que ocorre na unidade no sentido que aqueles

õs eventos que são usuais, que incorporem a temática em relação as comemorações, como

õ6 também estão sendo programadas atividades exclusivamente para esse fim. Diz que

s7 como envolve diferentes setores é possível que haja demandas com relação ao espaço,

õ8 materiais, pessoal, etc., e isso vai chegando à medida que as coisas forem sendo



69 definidas. Comenta que já existe um espaço na página da faculdade para que as

70 informações sejam divulgadas sistematicamente, e também vídeos programados com

7i rodas de conversas envolvendo funcionários do passado e atuaís, professores, ex-

72 diretores, além de exposições, seminários etc. Comenta apenas para atualizar um pouco

73 as informações sobre essas questões. Item 2. Expediente da Diretoria da EsçQla de

74 :821jggSão da FEUSP: Com a palavra, a Senhora Cristiene Camisa Soares Luiz Betti

7s justifica a ausência da Professora Marlene lsepi por questões de saúde. Pediu para

76 agradecer os funcionários da FE pelo empenho que tiveram em comprar o material para

77 0 mutirão de revitalização da Escola: a Nana, a Mana e a Seção de Manutenção. Informa

78 que tiveram 92 assinaturas na lista de presença, e também uma participação grande da

79 comunidade escolar, inclusive dos alunos, ex-alunos e ex-professores. Comenta que a

80 Professora Marlene lsepi pediu para falar da situação do professor de Química que

8i acumula cargo técnico-administrativo, agora o processo dele está em análise. Com a

82 palavra, a Senhora Regina Soda da Salva Santiago explica que o professor tem de

83 comprovar que tem uma função técnica e não somente administrativa, a admissão dele

84 foi em relação do tempo de experiência na função e que o caso passou pelo pessoal de

85 acumulação que está levando para outra instância para avaliação, pode ser que tenha que

8õ ir para a PG. Explica que caso seja negado, ele tem que tomar ciência do processo porque

87 pode ter o desejo de sair de onde está e vir para a Escola de Aplicação, caso contrário,

88 ele tem que fazer uma carta de desistência ou recurso contra o que foi informado.

89 Continuando, a Senhora Cristiene Camisa Soares Luiz Betti informa que a Professora

90 Marlene lsepi está pensando em solicitar um novo claro para Professorde Química porque

9i os outros casos de professor temporário de Biologia e Ciências têm 2 professores de cada

92 e um cobre o outro e que faria o mesmo com Química, e já pensando também na

93 recuperação das aulas perdidas e que gostaria que fosse colocado esse pedido no CTA

94 para aprovar a criação de claro e, se possível, aprovar adreÁerendt/m. !tem 3. Expediente

95 : Com a palavra, o funcionário Senhor Reinaldo Santos

9õ de Souza comenta que acha importante que tenhamos um mecanismo para informar ao

97 conjunto de funcionários quando vem um novo servidor para a unidade. Sobre o

98 Congresso do SINTUSP, díz que que não se realizou por conta das dificuldades impostas

99 pela reitoria para liberação dos funcionários. Eles abriram a possibilidade de liberar

100 apenas os delegados ao Congresso que fossem diretores de sindicato Cedebistas sem

ioi compensação e o restante poderiam ser liberados compensando essas horas, mesmo

i02 assim, ficava a cargo da direção das unidades. Algumas unidades não liberaram nem



i03 compensando horas. A negociação vem desde o ano passado, mas definiram só na

i04 véspera do Congresso e não tiveram tempo hábil para pensar em outra alternativa para

los realizar o Congresso, então decidiram em suspender. Comunica que estão tentando uma

loõ negociação com a reitoria, mas até hoje não foram recebidos. Aproveita para agradecer a

l07 Congregação da FE que aprovou uma nota sobre esse assunto que reforça a campanha

l08 que estão fazendo em torno dessa questão. 1lla PARTE -- gBDEIVI DO DIA -- l.
i09 PROCESSO SELETIVQ: í.2. PRORROG.AÇÁ0 DE CLARO; í.2.Í.
uo Of./EDF/039/03052019 - Solicita prorrogação do claro número:1247964, por mais6

ua. meses, para que possam prorrogar a contração do Prof. Dr. CAUÊ CARDOSO

ii2 POI.l..A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

ii3 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.

n4 Of./EDF/043/03052019 - Solicita prorrogação do claro número:1250205, por maisl

us ano, para que possam prorrogar a contração da Profa. Dra. ANA KARINA AMORIM
ziõ CHECCH/H. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

ii7 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. í.2.3.

ua Of./EA/45/06052019 - Solicita prorrogação do claro número:1249878, por mais 12

u9 meses, referente ao contrato da docente SILVIA SZTERLING MUNIMOS. Co\Geada

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

121 por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. í.2.4. Of./EA/47/060520í9 - So/lata

lzz prorrogação do claro número:1249860, por mais 12 meses, referente ao contrato da
i23 docente EUN/CE ll#ASSC/Jl#/ GU/BU. Colocada em discussão e. a seguir em votação, o

i24 Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por 08(Oito) votos, pela unanimidade dos

i25 presentes. í.2.5. Of./EA/49/060520í9 - So//cita prorrogação do c/aro

lz6 número:1248960, por mais 12 meses, referente ao contrato da docente MAILA
i27 DEVER. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i28 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. í.3.

lzs PRORROGAÇÃO DE CONTRATO: 1.3.1. Of./EDF/044/03052019 - Solicita

lso prorrogação de prazo do contrato de trabalho do Prof. Dr. CAUÊ CARDOSO POLLA.
i3i Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i32 aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 'f.3.2.

IS3 Of./EDF/045/03052019 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da
134 Prosa. Dra. .AN.4 K.4R/N.4 .A/140R/li# CHECCH/H. Colocada em discussão e, a seguir em

i3s votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela

i36 unanimidade dos presentes. í.3.3. Of./EA/48/060520f9 - So/íc/fa prorrogação de prazo



lsl do contrato de trabalho da Profa. EUNICE MASSUMI GUIBU. Co\ocada em d\scussào

i38 e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito)

i39 votos, pela unanimidade dos presentes. í.3.4. Of/EW50y060520í9 - So/lc/fa

140 prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. MAILA BEBER. Co\ocada em

14i discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

i42 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.5. OÍ./EIA/46/06052079 - So//c/fa

14s prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. SILVIA SZTERLING

i44 JWUN/Jl#OS. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i45 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.

i46 CRIACAO DE CLARO - í.4.í. Of 5í/EIAFEC/SP/ll#//ccs/b - Pedido de criação de novo

IAI claro, para contratação de Professor de Ciências, por prazo determinado, junto a

148 Escola deAplicação da FEUSP, tendo em vista o encerramento do contrato da Profa.

149 Carta Wanessa do .Ama/a/ CaHagn/ que ence/la-se em ju/ho de 20í9. Colocada em

iso discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

ls1 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.2. fIlE/l#O/ED/14./94/07052079 -

lsz INCLUSÃO - Pedido de criação de um claro docente temporário para ministrar as

lss disciplinas: Licenciatura; EDM0433/0434 - Metodologia do Ensino de Ciências

ls4 Biológicas l e 11, Pedagogia: EDM0342 - Fundamentos Teórico-Metodológicos para

lss o Ensino de Ciências e EDM0343 - Prometo Integrado de Estágio em Docência em

lsõ Jl#afemáflca e Ciênc/as. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

zs7 Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

is8 presentes, devendo o EDM alterar a justificativa da solicitação. 2.
i59 RECREDENCIAMENTOS: 2.í. Jl#EIUO/EDM/8Z/030520í9 - EI./0 C.4RI.OS R/C.4RD0 -

lsa Solicita recredenciamentojunto à CERT. Parecer FA VORÁ VEL emitido pelo Prof. Dr.

i61 /vã surge/ - /F7t/SP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

iõ2 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.
16a MEMO/EDM/88/03052019 - MARCOS GARCIA NEGRA - Solicita recredenciamento

lõ4 junto à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido pela Profa. Dra. Carlota Boto -

16s EDFv'FEC/SP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

iõ6 Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3.

lõl MEMO/EDM/89/03052019 - PA TRICIA DIAS PRADO - Solicita recredenciamentojunto
lõs à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido pelo Prof. Dr. Rogério de Almeida -

iõ9 ED.A/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

no Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.4.



xll. Of./EDF/042/03052019 - DIANA GONÇALVES VIDAL - Solicita recredenciamento

nz junto à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido pelo Prof. Dr. Maurício Pietrocola -
i73 EDM/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i74 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.
xls RELA TORTO: 3. 1. Of./EDF/041/03052019 - ANA LAURA GODINHO LAMA - Relatório de

xls atividades da interessada do biênio 2017/2019, para fins de renovação de regime de

111 trabalho, como Professor Doutor, "MS-3", em RDIDP, junto ao EDF. Parecer emitido

ns pelo Prof. Dr. Jaime Franscisco P. Cordeiro (EDM/FEUSP). Co\ocada em d\scussão e,

i79 a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por 08(oito) votos,

i80 pela unanimidade dos presentes. 4. : 4.Í.

lsl MEMO/EDM/90/03052019 - Prometo de Estágio Docente apresentado pela Profa. Dra.

18z ANA PAULA ZERBATO - EDM. Parecer emitido pela Profa. Dra. Cássia G. Sofiato -

183 EDFv'FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

í84 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.

185 ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 5.1. Memo. EDM/86/03052019 - SONDA MARCA VANZELLA

186 CASTELLAR - Pedido para realização de atividade simultânea (UNIVESP). Co\ocada

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

i88 por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 6. :8E:8$!AIVIENTOS: 6.í.
189 ROSANGELA CORREIA DA SALVA B. FERREIRA - Solicita afastamento para

lso participar do 5' Congresso de Graduação da USP, em Ribeirão Preto, SP, de 30/06 a

i9i 02/07z20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i92 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.2.

19a VALERIA DOS SANTOS - Solicita afastamento para participar do 5' Congresso de

i94 Graduação da USP, em Ribel/áo Prelo, SP, de 3a/06 a 02/0772079. Colocada em
i9s discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

i96 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.3. CI.AUDIH V7EGAS SANA/VH (E4)

197 - Solicita afastamento para participar do "BAIA LINGUISTIQUE 2019", em Campos

i98 do bordão, SP, de í7 a í9/05/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

i99 Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por 08(Oito) votos, pela unanimidade dos

200 presentes. 7. QylBQS ASSUNTOS: 7.í. /l#an/fesfação dos funcionamos da FEUSP

201 sobre a votação da .Afa no ú/limo C7H. Colocada em discussão, o Senhor Reinaldo

202 comunica que convocou uma reunião dos funcionários e aprovaram esta manifestação

203 por escrito reforçando a posição de que a carta lida pela Senhora Daniela de Almeida

204 Flausino deve ser incluída na ata e que essa prática de assédio moral, aumento de
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pressão e carga de trabalho dos trabalhadores, acaba acarretando doenças, uma vez que

não há mais contratações de funcionários. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos

Garcia Neira lembra que o assunto já foi pauta do CTA e acabou sendo aprovada a não

inclusão da carta na ata e que estranha menção à forma como a direção conduziu a

discussão do assunto. Também menciona que tudo o que teria a dizer a respeito do

assunto, consta na ata aprovada no início da reunião. Com a palavra, o Professor Doutor

Vinício de Macedo Santos explica que existe uma diferença de polarização, transparência

e responsabilidade e que o argumento da direção é de preservar a instituição no sentido

das relações interpessoais e que a carta evidencia um acerto de contas quando da saída

da funcionária, frustrada na sua progressão e não nomeia ninguém, não menciona

culpados e sim o seu sofrimento diante da situação e do desabafo e que não podemos

incorporar que esse acerto de contas está responsabilizando pessoas pela prática

"óu/4y/ng" e a ideia central é de preservar as relações. Do ponto de vista institucional, a

sua vida se cruzou quando da funcionária Daníela Flausino saiu do Departamento e foi

colaborar nos mais de 20 projetos do PIBID, muito importantes para a instituição e,

também, quando foi presidente da Comissão de Pesquisa aceitou que a Daniela de

Almeida Flausino ajudasse a comissão, pois foi um período difícil, quando da doença e do

falecimento de uma funcionária e que só não a colocou como secretária, pois precisava

no momento de uma pessoa que conseguisse dar conta da Secretaria. O trabalho estava

todo atrasado. Tirar a carta simplificada muito, pois somos todos responsáveis e ela tem

as suas razões e que devemos tirar uma lição disso. Na ocasião, a Professora Doutora

Mõnica Appezzato Pinazza menciona que acompanhou as informações trazidas pelo

Chefe do Departamento e via um sofrimento na carta. Na sequência, o Professor Doutor

Rubens Barbosa expressa que quando a Daniela de Almeida Flausino cruzou no seu

caminho foi o acolhimento dela na Secretaria dos Departamentos e que ela sempre foi

acolhida, inclusive com a designação de Secretária do EDA e não entende e tem uma

certa dificuldade para compreender os argumentos levantados pelo Professor Doutor

Vinício de Macedo Santos. Com a leitura da carta dos funcionários, o documento como

vai ser acolhido pelo Colegiado, pois não tem argumento novo, independente da carta e

das pessoas, defende que seja colocada de forma explícita na Ata do Colegiada. Mantém

a sua posição colocada na reunião passada. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos

de Souza menciona que de fato não há argumento novo e sim um fórum construído, pois

reuniu mais funcionários, legitimidade dos colegiados, houve uma carta no CTA e que

ninguém teve acesso a ela. Expressa, que ficou bastante contrariado na última reunião,
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pois foi uma experiência bastante negativa, a legitimidade das instâncias, do colegiado

que contrapõe que o argumento central é preservar a instituição no sentido das relações

interpessoais e que criticou a decisão do colegiado e não a direção, isso não quer dizer

que a direção da FE não é democrática, é um caso específico. Com a palavra, a Senhora

Bárbara Milan lembra que participou da reunião anterior e não esteve na última e recorda

quando sugeriu que fosse perguntado à ela e o colegiado decidiu, são aspectos relevantes

e não esquecer de que a carta existiu e temos que pensar institucionalmente. Colocada a

aceitação da carta, o CTA não acatou por 06 (seis) votos, 04 (quatro) votos favoráveis e

OI (uma) abstenção. Uma vez rejeitado o recurso, foi colocado em votação a proposta do

EDF, apresentada pela Professora Doutora Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto,

a saber: "A sugestão do EDF foi que, como proposta alternativa, fosse feita uma paráfrase

da referida carta da Daniela para constar da ata. Seria, nesse sentido, um discurso em

terceira pessoa, do qual pudessem constar as principais informações do relato da

fumo/onárfa, resguardadas as questões de ão/o". Na ocasião, a Professora Doutora Mõnica

Appezzato Pinazza fez a seguinte declaração de voto: "Á l)ropós/to da questão da cada

da Daniela de Almeida Flausino e sua inserção ou não na ata, em face ao manifesto

trazido pelo Senhor Reínaldo Santos de Souza da parte dos funcionários como recurso

contrário à retirada da ata. Primeiramente, meu voto é pessoal e balizado em um elemento

novo, uma argumentação proposta pela Professora Doutora Carlota Josefina Malta
Cardozo dos Reis Boro em nome do EDF. Voto desfavorável ao manifesto, e, portanto,

dispensável à apresentação da carta na íntegra em ata. Minha ponderação segue o

argumento de assegurar que o conteúdo da carta não haja uma exposição da própria

Daniela de Almeida Flausino. Voto pela inserção do assunto -- Carta da Daniela de

Almeida Flausino -- na ata, feita uma espécie de !!ignsçlilgçãa do teor de seus argumentos,

levando a transcriação ao conhecimento e a anuência da Daniela. Para tanto, sou

favorável à criação de uma Comissão para o assunto, assegurada a participação de

fumo/onárfos". Na sequência, a Professora Doutora Ana Luiza Jesus Costa fez a seguinte

declaração de voto: "Quer que conste em afa que seu voto de negação ao recurso está

vinculado à discussão posterior de uma outra forma que o conteúdo entre no registro".

Finalizando, o Senhor Diretor ressalta que de acordo com a Professora Doutora Carlota

Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto e conforme havia sugerido o Professor Doutor

Rubens Barbosa de Camargo que essa paráfrase viesse acompanhada de um

comunicado explicitando que medidas já vêm sendo tomadas no sentido de enfrentar

muitos dos problemas apontados pela Senhora Daniela de Almeida Flausino e que uma
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comissão poderia ser encarregada de elaboração desse texto que se constituiria como um

acréscimo da ata. O diretor acrescenta que está acompanhando as inscrições para as

reuniões para discutir as relações na unidade e, até o momento, há apenas 12 inscritos.

Também foi solicitada a indicação de 2 funcionários/as para compor a Comissão de

Equidade, foi criada a Ouvidoria e as portas da sala da direção estão sempre abertas.

Todas as pessoas que pediram para mudar de seção de trabalho ou até de unidade foram

atendidas. Colocada em votação, a proposta do EDF foi aprovada por IO (dez) votos e 01

(uma) abstenção: a constituição de uma comissão composta pelas Professoras Doutoras

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto e Mõnica Appezzato Pinazza, Senhora

Bárbara Mllan e Adriana Ranelli Weigel. 7.2. Of/B./005/060520í9 - Referente à

incorporação ao acervo da Biblioteca das doações de Livros da Profa. Dra. Mana

Thereza F. Ronco e do ex-a/uno R/chard Jl#arce//o. Colocada em discussão e, a seguir

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

unanimidade dos presentes. 7.3. 1.evanfamenfo das dlá/fas dos P/ofessores da asco/a

de .Ap//cação - /nfo/mação da COJl#REC. Colocada em discussão o Senhor Diretor

apresenta um levantamento geral dos gastos da EA com diárias para estudos do meio.

Na ocasião, explica que a direção destacou que em conversa com a assistência financeira

chegou-se à conclusão de que não seria possível transferir os gastos com diárias da EA

para a dotação geral da faculdade. Destacou-se que estamos no início de maio e mais da

metade da receita geral da faculdade já havia sido utilizada. Ainda sobre as diárias da EA.

foi dito pela direção que seria necessário que a escola fizesse uma avaliação mais

cuidadosa para realizar alguns cortes nesse montante, de modo a permitir que houvesse

sobra dentro do orçamento destinado à Escola para uso dos professores da EA em

eventos e congressos. Na tabela apresentada, havia, por exemplo, diárias sem pernoite

concedidas em viagens de estudo do meio sem pernoite, o que foi considerado que era

algo que poderia ser cortado. Além disso, também foi colocado que, por vezes, eram

obtidas cortesias em hotéis e restaurantes por ocasião das viagens mais longas, as quais

também poderiam desonerar concessões de algumas diárias. Colocado em votação se

modifica ou não o regimento da COMREC, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

aprovou por 06 (seis) votos, 01 (um) voto contrário e 02 (duas) abstenções, a manutenção

do artigo. 7.4. Enquefe sobre o bo/sáo do esfac/onamenfo. Colocada em discussão, o

Professor Doutor Marcos Garcia Neira apresentou os resultados da enquete, salientando

que a participação não foi tão grande, havendo cerca de 230 respostas. Explica, que no

geral. cerca de 48% concordavam com a manutenção de um espaço reservado a docentes
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e funcionários, 42% eram contra e cerca de 10% eram indiferentes. Na ocasião, foi

apontado que havia um problema no formulário, pois a primeira pergunta era se a pessoa

possuía veículo e utilizava o estacionamento e, no caso da pessoa responder que não, a

enquete acabava para ela, sem que pudesse opinar sobre a manutenção da cancela.

Deste modo, o Senhor Diretor comentou que futuramente poderia ser feita nova consulta,

mas que no imediato a cancela seria consertada e mantida em funcionamento, uma vez

que a maioria concordou com a sua manutenção. Nada mais havendo, o Senhor Diretor

agradeceu a presença de todos e deupl2inírt:iãljjada a reunião. E, para constar eu, Sidney

Mauro ForWanetti, As$ilíÉente Técliãõ.,PÉa(4igÉíico, lavrei e digitei a presente ata, que será

assinada//7 .nçzé,,,,,,milJpr"' 'Z7 >Ge/r e pelo Diretor da FEUSP

./ / /Z/ .,,,,,'' / iZa .ÉuZniãn Pm nuê for discutida e aprovada. São Paulo, 09

lio de4019.
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