
1 500' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

2 DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas do vigésimo sexto dia do mês

3 de julho de dois mil e dezoito, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a 500a

4 Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a presidência do

5 Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros:

6 Professores Doutores Rosângela Gavioli Prieto, Rubens Barbosa de Camargo, Bruno

7 Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, Júlio Roberto Groppa Aquino, José Sérgio Fonseca de

8 Carvalho, Valdir Heitor Barzotto e Vivian Batista da Silvar Senhorita Cinthia Torres Toledo,

9 representante discente da pós-graduação e Senhorita Marina Aparecida Capusso,

10 representante dos servidores não docentes. Na ocasião, o Senhor Diretor justificou as

ii seguintes ausências: Professores Doutores Vinício de Macedo Santos, Rogério de

i2 Almeida, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Maurício Pietrocola Pinto de

i3 Oliveira, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes e Silvia Luzia Frateschi Trivelato.

i4 Havendo número legal, o Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Negra, declara

15 aberta a 500a Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP dando boas-vindas ao

i6 Professor Doutor José Sergio Fonseca de Carvalho. 1? PARTE -- DIScussÃO E

17 yÇ!!AÇAg.DE..ATAS - Item 1. Discussão e Votação da .Afa 498' Reun/ão O/dl'nada

i8 da Congregação da FEUSP, rea/lzada no dfa 24/05/20í8. Colocada em discussão a

19 Senhorita Cinthia Torres Toledo aproveita para comunicar que enviou seu posicionamento

20 sobre o caso da Professora Doutora Iracema Santos do Nascimento por e-mail, para ser

2i acrescentado na ata. A Senhora Marina Capusso informa que os pontos 4.2 (INEI) e 4.4

22 (LAMUC) não foram objetos de votação. Sobre a reunião do Co., na ata aparece somente

23 que foi proposto o item de pauta referente à posição da Congregação da FEUSP no Co,

24 em que o reajuste salarial seria discutido, mas não aparece qual foi a deliberação. Vai

25 encaminhar informe que enviou aos funcionários. O Professor Doutor Rubens Barbosa de

26 Camargo também vai enviar por e-mail com algumas alterações. Colocada em discussão

27 e, a seguir, em votação, com essas observações, a Congregação aprovou por lO (dez)

28 votos e 01 (uma) abstenção. ll' PARTE - EXeEDlENIE - Item 1 . Expediente da Diretoria

29 da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira comunica que adotará

30 a prática de reduzir ao máximo os informes, em função da publicação dos boletins da

31 gestão. Nos dias 03 e 04 participaram da reunião dos dirigentes, onde projetos da Reitoria

32 foram apresentados e debatidos. Na ocasião, menciona que os projetos que mais

33 chamaram a atenção foram a criação dos escritórios, sendo que um deles é o de Saúde



34 Mental e o outro dos Esportes. Comunica, ainda, que foram apresentadas propostas de

35 criação de um núcleo que agregue todos os pesquisadores de todas as instituições que

3õ ficará sediado no Instituto de Relações Internacionais - IRI e que a ocupação dos espaços

37 se dará por editais. A seguir, relata que o presidente da CODAGE fez uma apresentação

s8 dos gastos com as máquinas copiadoras. Comenta que aqui na FE estamos com
39 problemas, eles ainda não instalaram uma máquina e a outra está incompleta. Os técnicos

40 vieram duas vezes para ver o mesmo problema e não resolveram. A respeito do assunto,

4i esclarece que tem conversado com o Senhor Moises Beluci da Silva que informou que

42 isso também está acontecendo com outras unidades. Ainda sobre as copiadoras explica

43 que a Canon foi avisada, mas também não veio retirar as máquinas desativadas. Durante

44 a reunião dos dirigentes conversou com o presidente da CODAGE sobre os automóveis.

4s Foi informado que a Reitoria não disponibilizou o automóvel alugado para FEUSP com o

4c argumento de que a FE utiliza pouco- Caso seja necessário utilizar o veículo, é possível e

47 mais barato fazer a locação. Explica que era o mesmo que acontecia com a copiadora,

48 nós pagávamos sem usar cópias. Continuando, comunica que fizeram reunião do projeto

49 acadêmico e também convidaram as colegas de outras unidades convidadas durante a

50 reunião dos dirigentes: Instituto de Psicologia, da Escola de Educação Física e Esporte

si de Ribeirão Preto, da ECA e do IRI. Lembra que no dia 01/08, à tarde, haverá uma reunião

52 para discutir o perfil dos professores doutores, associados e titulares. Com relação à

s3 portaria da criação do Conselho Consultivo, como é período de férias, terminado o mês

54 de julho, encaminharão para completar a redação do que fizeram. Comenta que já

55 realizaram duas reuniões, uma com a Diretora de Ensino da Região Centro Oeste e

sõ também com a Coordenadora da COPED -- Coordenadoria Pedagógica da SME, no intuito

s7 de aproximar ainda mais a FEUSP das redes e pensar numa atuação mais orgânica e

s8 com isso agendaram para 05/09 uma reunião com o pessoal da Prefeitura para conversar

s9 com os docentes interessados sobre possíveis formas de aproximação, possíveis

õo questões a serem pensadas coletivamente. Na sequência, relata que a Professora Minea

õi fez com sua equipe uma avaliação de uma série de demandas da SME e surgiu a ideia

62 de compartilha-las conosco e nós pensarmos em projetos coletivos. Ainda a respeito do

63 assunto, também pensaram em convidar as educadoras para essa atividade. Lembra a

õ4 todos que a Semana de Educação será de 20 a 24 de agosto e já haviam acordado no

65 primeiro semestre que não teríamos atividades didáticas em sala de aula, mas pede a

õõ todos os colegas que insiram as palestras, oficinas e cursos do evento no seu programa,

õ7 para que os estudantes possam participar. Informa que fizeram algumas reuniões com a



õ8 comissão organizadora da Semana de Educação com o intuito de buscar os recursos

69 necessários para viabilizar a participação de convidados. Na sequência, informa que o

70 container do 'áood fruck' foi instalado e lembra dos apelos que as senhoras Cynthia ea

7i Marina fizeram com relação aos preços. Diz que o container não vai dar conta de toda a

72 nossa demanda, pois é apenas um paliativo. Eles estão servindo refeições e lanches e os

73 preços foram acordados na licitação do campus. Comenta que tem sido feita uma

74 conversa direta com a pessoa responsável, no sentido de atender à comunidade no

75 tocante aos preços. Continuando, explica que a falta de supervisão da rede estadual com

7õ relação a EA foi discutida na reunião de dirigentes com as unidades envolvidas (EA,

77 Lorena e ECA) e depois discutida com a Diretoria de Ensino e com o Chefe de Gabinete,

78 Onde informou que já estava com a senha e que seria uma questão de dias para

79 encaminha-la. O mês de julho passou e ele não encaminhou e não foi por falta de
80 solicitação. Informa, ainda, que o mesmo se pode dizer de uma das disciplinas do EDM,

ai a Metodologia do Ensino de Psicologia 11. Juntamente com os Professores Doutores

a2 Rosangela Gavioli Prieto e Agnaldo Arroio, foram ao Instituto de Psicologia discutir o

83 assunto e, na reunião dos dirigentes, falou diretamente com o Chefe de Gabinete da

84 Reitoria que também se mostrou alarmado. Recorda que já foi solicitado o claro temporário

85 e que ainda não foi liberado. Quanto ao assunto, recorda que teremos nove estudantes

86 que não poderão se formar se essa disciplina não for oferecida e não temos como oferecer

87 por falta de docentes habilitados para abordar o assunto. A respeito do assunto, o

88 Professor Doutor Júlio Roberto Groppa Aquino lembra que em última instância temos uma

89 área de Psicologia da Educação na casa, que é suficientemente habilitada a tratar essa

90 temática, se fosse o caso de fazer alguma coisa urgente diante da gravidade. Com a

9i palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira agradece o Professor Doutor Júlio

92 Roberto Groppa Aquino pela lembrança, e diz que pensaram nisso também, mas o intuito

93 é obter um claro junto à Reitoria, envolvendo também o Instituto de Psicologia e, inclusive,

94 nas conversas com o IP foi aventada a possibilidade de empréstimo de um docente se for

95 0 caso. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio, completando, recorda que eles

9õ se disponibilizaram a colaborar como subsidiários e consideramos não recorrer a esse

97 expediente. A Reitoria deve assumir essa responsabilidade porque o encargo é dela, nós

98 só geramos o curso. Item 2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais; a.

99 Conselho Universitário. Não houve relato sobre o Co.. b. Conselho de Graduação. A

ioo Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto comenta que tiveram reunião do CoG depois

ioi da última Congregação e só vai levantar dois pontos da última reunião da CG do dia 05/07



l02 Explica que nessa última reunião ela e a Professora Doutora Vivian Batista da Salva

i03 apresentaram um conjunto de compromissos, primeiro é o princípio da gestão democrática

i04 e participativa para gestão na CG, pensando na articulação com os Chefes dos

l05 Departamento e com os Presidentes das Comissões Estatutárias, estimulando a

loõ participação de RDs e fazendo articulações com as CoCs e Presidentes de Comissões de

i07 Graduação de outras unidades pensando em políticas de graduação da FEUSP, que

l08 expandam o funcionamento interno da CG e que façam essa conversa com outras

í09 instâncias. Como compromisso, pretendem reavaliar os percursos formativos, comentar

iio políticas de estágios curriculares, acompanhar os ingressantes do SISu, promover
iii debates sobre temas da atualidade, acolhimento ou pensar em formas de acolhimento de

ii2 estudantes das demais licenciaturas, tentando promover uma melhor inserção desses

i13 estudantes e uma compreensão que eles são parte dessa unidade. Com relação ao

ia4 segundo ponto, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra menciona que já tinha começado

iis esse tema e elas vão dar continuidade. Informa que a FE expedia os diplomas de todas

iiõ as unidades que cursam licenciatura aqui, entretanto, desde 2009, todas as unidades,

in exceto a FFLCH, expedem seus diplomas, então vão tentar conversar com a FFLCH para

iia que eles também possam assumir a expedição dos diplomas e que um dos argumentos é

li9 0 funcionamento desse trâmite. Explica, na ocasião, que o aluno que vai pedir diploma de

i20 bacharelado na FFLCH apresenta na secretaria uma série de documentos e não há

i2i conversa entre os sistemas, quando ele vem para FE tem que apresentar toda a

i22 documentação novamente. Somado a isso há o tempo de trabalho do funcionário que se

i23 dedica ao conjunto de diplomas de outras unidades que se soma aos alunos daqui.

i24 Lembra que tivemos cortes de funcionários e que existem problemas com o próprio

i2s funcionamento do Serviço de Graduação. O que tiraram na reunião da CG é que primeiro

12õ vão passar toda a extensão dos diplomas para FFLCH e se isso causar algum tipo de

iz7 constrangimento nas relações, podemos propor uma passagem gradativa da

128 responsabilidade. Enfatiza que estão com várias tarefas e uma delas é fazer um
i29 refinamento de todas as informações que estão disponibilizadas nas várias páginas da

130 FEUSP sobre o curso de Pedagogia. Comenta que um problema dessa instituição.

13i histórico, é como gerenciar as informações online, elas acabam sendo disparadas por

132 diferentes setores ou pessoas e nem sempre de um único ou mesmo arquivo. Diz que

133 tínhamos um processo da reformulação do Curso de Pedagogia e implantação das novas

134 diretrizes e depois a renovação do reconhecimento do Conselho Estadual de Educação,

13s o que tomou muito tempo dos trabalhos da CG e isso vai implicando mudanças na redação
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e que localizaram dois grandes problemas que estão agora fazendo modificações. Explica

que os números das disciplinas que compõem o curso de Pedagogia variavam nas

diferentes instâncias informativas e a descrição do perfil e do campo de atuação e que

vão trazer para a Congregação a última redação de definição do campo de atuação,

depois que passar pelas CoCs e CG. Do mesmo jeito que foi na gestão do Professor

Doutor Marcos Garcia Neira, de passar um pente fino em todas as disciplinas obrigatórias

do curso de Pedagogia, estão fazendo agora em relação as optativas. O quarto ponto é

que quando o Professor Doutor Edmund Chada Baracat quando assumiu a Pró-Reitoria

de Graduação informou ao Professor Doutor Marcos Garcia Neira que estaria disponível

para uma conversa conosco. Na CG, avaliaram que seria oportuno ter essa conversa com

vários fins como essa situação que estamos vivendo com relação à não contratação de

professores, o quanto isso tem nos prejudicado e também retomar a importância do

revigoramento da CIL ou a criação de uma outra instância de articulação entre as
licenciaturas na USP. Comenta que no programa PEEG (Programa de Estímulo ao Ensino

da Graduação) houve 12 projetos inscritos com 10 bolsas. Usaram alguns critérios que

foram tentar valorizar os professores mais novos na casa, na perspectiva de valorização

dos doutores, somado também a conceder a bolsa para quem não foi contemplado nas

últimas 3 edições. Continuando, informa que tem um outro Programa de Estudante

Convênio de Graduação, ele está sendo implantado agora com a parceria com o Ministério

da Educação e a ideia é oferecer vagas na graduação a alunos estrangeiros que queiram

cursar a graduação inteira aqui, só que eles não têm nenhum subsídio. Explica que além

da oferta de vaga não há nenhuma implicação institucional e que avaliaram na CG que

seria uma experiência interessante e começariam com uma vaga no vespertino e duas no

noturno, uma em cada turma e depois avaliar. Menciona que avaliaram na CG que não

teriam condições nesse semestre, excepcionalmente, de realizar reunião pedagógica, por

vários fatores, sendo que um deles é por conta que tiveram que avançar em julho em

relação ao primeiro semestres segundo, porque muitos estariam envolvidos com a

elaboração do Prometo Acadêmico institucional, depois com os seus projetos individuais.

também fazer debates sobre temas da atualidade e chamar para uma conversa o Pró-

reitor da PRG. Com relação às atas, informa que desde a aposentadoria da Senhora

Sandra Mana dos Santos estão só com uma funcionária que está secretariando a CG e

as duas CoCs, além de todos os encaminhamentos, ela não tem dado conta de fazer as

atas. c. Conselho de Pós-Graduação: Não houve manifestação. d. Conselho de
Pesquisa. Não houve manifestação. e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária.
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Não houve manifestação. f. CClnt/Nac. Não houve manifestação. Item 3. Expediente da

Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. O Professor Doutor Marcos Garcia Negra

justificou as ausências das Professoras Marlene lsepi e Mana de Fátima Parreira de

Freitas. Item 4 - Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra,

o Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior levanta três questões, a saber: I') Ficou

sabendo que por causa do período eleitoral as contratações ficam suspensas e o EDF

está em vias de fazer um processo seletivo e gostaria de saber se tem algum impedimento.

2') A outra questão é com relação o edital da FINEP que foi dado notícia no dia 18 para

que se organizassem com a unidade para fazer um prometo para o dia 30. Comenta que

não é a primeira vez que a Pró-Retoria de Pesquisa faz isso. Diz que leva a crer que eles

estão trabalhando mal ou talvez já existam projetos semiprontos só esperando a abertura

do edital. Acha que devemos fazer uma reclamação formal ou um pedido de

esclarecimento desse procedimento. 3') Outro assunto tem a ver com a CG, que é a

questão da licença maternidade. Ficou preocupado com o modo informal com o qual se

tem lidado com o tratamento doméstico. Em geral, o departamento é comunicado da

licença maternidade mas os professores não ficam sabendo se as estudantes pediram

esse afastamento e quando voltam são reprovadas por faltas. Com a palavra, o Professor

Doutor Marcos Garcia Negra diz que são três questões fundamentais. Começa pela última

informação que passou por isso na condição de professor e nas outras atribuições.

Comenta que tudo acaba sendo tratado de forma burocrática e individualizada, é uma

questão que deve ser melhor cuidada. A pessoa é estudante da instituição e tem que ter

todo amparo e proteção para fazer suas atividades. Com relação à questão da FINEP, a

Direção também estranhou, então foram atrás dos Professores Fabiana Augusta Alves

Jardim e Emerson de Pietri que estavam em férias, falaram com a Professora Doutora

Mana Clara Di Pietro que é decana da Comissão de Pesquisa, que estava na última

Congregação e também na reunião do Prometo Acadêmico do EDA e a primeira atitude foi

pedir à Pró-Reitoria de Pesquisa a extensão do prazo ou, no mínimo, uma explicação, pois

o prazo formal da inscrição é dia 30/07. Explica, na ocasião, não há condições de envolver

a Comissão de Pesquisa nessa questão, mas a própria Professora Doutora Mana Clara

Di Pietro sugeriu que retomássemos alguns projetos que circularam pela Comissão de

Pesquisa e em outros editais. Reitera, na oportunidade, que ele e o Professor Doutor

Vinícius de Macedo Santos estão trabalhando num projeto envolvendo o Labeduc e o

Laboratório de Educação Especial que foi uma solicitação no edital do Santander do ano

passado que tiveram negativas e para não corrermos o risco de ficar de fora desse prometo



204 e com tantas demandas importantes de melhoria do nosso espaço físico, estamos

205 correndo em paralelo com isso, aguardando da Pró-Reitoria uma mudança de posição. E,

206 respondendo a primeira pergunta sobre o processo seletivo para professores temporários,

207 foi durante a última reunião da Congregação que chegou o ofício comunicando o limite do

208 prazo legal. Relata que naquela semana estavam com 8 processos seletivos abertos e as

z09 colegas do Serviço de Pessoal trabalharam até tarde da noite, vários dias da semana e

2io pediram aos candidatos para virem correndo assinar a documentação para fazer todo o

2ii trâmite. Enquanto isso, a Assistência Técnica Acadêmica levantou na legislação que há

2i2 uma abertura para realização daqueles processos seletivos de caráter temporário, mesmo

2i3 porque todos estavam com os editais abertos, então estamos dando prosseguimento.

2i4 Com a palavra, a Senhora Lua Mau Reinaldo Gimenes, informou que em conversa como

2i5 Senhor Daniel de Souza, do DRH da Reitoria, ele disse que é necessária uma justificativa

2aõ muito bem fundamentada ao Reitor, pois ele é o único que pode aprovar que a pessoa

2n seja contratada. Lembra que temos a justificativa da demora na liberação dos claros. O

2i8 claro foi liberado no começo de julho para terminar no dia 07. Temos a demanda da

2i9 faculdade e do claro ter sido liberado tão perto da data. Com a palavra, a Senhorita Cinthia

220 Torres Toledo comenta que já havia pedido a demanda para utilização da copa, mas

22i conversando com RDs chegaram à conclusão que nesse contexto sem cantina não faz

222 sentido ver qual é essa demanda porque está faltando lugar para fazer os lanches, então

223 a sugestão é que liberasse alguma copa, porque a ideia da biblioteca deixou de ser uma

224 possibilidade. Lembra que teve uma reunião ainda quando a Professora Doutora Belmira

225 Oliveira era Diretora, onde a Professora Doutora Mana lsabel de Almeida sugeriu

22õ transformar a cantina atual em uma copa nesse período sem lanchonete e fora isso

227 mudaram uma mesa que estava na pós-graduação e colocaram na ante sala. Diz que

228 ainda vai ver a reação dos estudantes, onde fizeram uma estação de trabalho e queria

229 pedir também a liberação de duas extensões para usar a mesa para estudar com

230 computador.Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra pede que ela entre

23i com pedido na Assistência Técnica Administrativa. Comenta que havia pedido um

232 levantamento da quantidade de estudantes para pensar nas adequações, mas a

233 discussão que fizeram no CTA era que as copas do bloco A estariam liberadas para

234 esquentar a comida e fazer a refeição. A negativa da Biblioteca foi com relação ao uso do

235 espaço, porque ainda não desistiram de encontrar um bom espaço e outra sala para Pró-

236 Aluno de Pós e o mesmo vale para as funcionárias da limpeza e vigilância. Fizeram uma

237 conversa com elas, mas elas relutam um pouco. Informa que a reforma que foi feita na



238 copa que estavam pleiteando impossibilitou o uso do fogão. Quer que as funcionárias da

239 limpeza tomem refeições junto com as outras pessoas e não tem problema que os alunos

240 façam isso. Essa foi a posição tirada no CTA. O que há ressalva é a questão do uso do

241 espaço da cantina. Não podemos usar por estarmos impedido pela SEF. Fizeram uma

242 vistoria e não dava para entender a quantidade de pessoas que trabalhavam lá dentro em

243 condições sub-humanas, tudo entulhado de estoque, não tem ventilação, não dava para

244 continuar nessas condições. Informa também o problema do quadro de força que agora

245 está sendo usado pelo container e os banheiros estão inutilizados. E tem mais um

24õ agravante, o orçamento da limpeza é sobre a metragem e aquele espaço não está orçado

247 na limpeza e se for liberado não tem quem limpe. O CA passou por uma reforma e os

248 alunos pediram para abrir a porta para usar o banheiro e foi explicado para eles que não

249 tem quem faça a limpeza. A Senhora Marina Aparecida Capusso comenta que não

250 entendeu a questão do almoço do pessoal da limpeza. Com a palavra, o Senhor Diretor

25i explica que as funcionárias da limpeza almoçam numa salinha muito ruim ao lado do

2s2 Grêmio da FEUSP, que é a mesma sala onde fazem a mistura dos produtos químicos da

253 limpeza. Já foram duas vezes pedir para elas não almoçarem nessa sala. Explica que a

2s4 Senhora Vanessa da Biblioteca, que é da CIPA, fez um café com elas para conversar e

2ss conseguir que elas se sentissem mais a vontade de vir para copa. Na oportunidade

2sõ menciona que temos algumas funcionárias da limpeza que não são alfabetizadas e não

2s7 podemos, nesta intuição, prosseguir com essa situação, então pediu ao Senhor Emerson

2s8 Ferreira para fazer um levantamento também com o pessoal da vigilância visando a um

259 trabalho com essas pessoas. Com a palavra, a Senhora Cinthia Torres Toledo diz que

260 essa é uma situação da USP inteira e quando estava na graduação participava de um

261 projeto de extensão que era o Alfa, que durou uns dez anos e era feito praticamente pelos

2õ2 alunos, principalmente os da FEA, porque eles recebiam verba do CA da FEA.

2õ3 Infelizmente, resolveram fechar o programa porque tinham dificuldade de manter um

zõ4 grupo de professores voluntários e não contavam com uma estrutura. Então, não é uma

2õs questão especifica da FEUSP. A escolha da USP foi terceirizar os serviços e dizer que

26õ não tinha funcionários analfabetos em seu quadro e que as empresas costumam tirar as

267 pessoas de lugar com uma certa frequência. Com a palavra, a Senhora Marina Aparecida

268 Capusso lembra que como não vai ter nenhum tipo de verba ou programa e as coisas

269 acabam não tendo uma continuidade, talvez, as pessoas nem saibam, mas perto de suas

270 casas sempre há uma escola de jovens e adultos onde elas podem se matricular, porque

27i a rede tem uma estrutura para isso e pode ter esses dois tipos de ação. Com a palavra, o
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Professor Doutor Marcos Garcia Neira comenta que o interessante é que essa demanda

partiu delas. Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo lembra que

teve uma demanda de EJA para a Escola de Aplicação que nunca foi realizada e neste

caso específico podia repensar o assunto o que daria vazão para essa demanda interna.

para a USP e também no seu entorno. lll' PARTE - ORDEM DO DIA -- 1 . ELElçOES: í.í.

Memo. EDM/135/28062018 - Indicação da Profa. Dra. Mõnica Appezzato Pinazza

como representante do EDM na Comissão Interdepartamental, em substituição ao

Prof Dr. Vlnício de Jl#acedo Santos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação homologou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.2.

Memo. EDF/72/10072018 - Indicação da Profa. Dra. Carlota Josefina Malta Cardoso

dos Reis Boto como suplente do representante da Congregação no Conselho

Un/versifádo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou

por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.3. Of CG/95/79072078 -

Indicação do Prof. Dr. Elie George Guimarães Ghanem Jr. como representante

suplente na Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da FEUSP (CClnt).

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou por l l (onze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 2. ÇQNÇgRSO: 2.1. Abertura: 2.í.í.
MEMO/EDM/151/10072018 - Solícita abertura de Concurso Público de Títulos e

Provas para provimento de l (um) cargo de Professor Titular(n' 1015478), no

Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada - EDM. Co\ocaüa

em discussão o Professor Doutor Valdir Heitor Barzotto lembra que quando concorreu ao

concurso de Professor Titular havia dois candidatos bem fortes e a candidata era

evidentemente mais forte. Como na tradição da FE não se tem titular na área de

linguagem, pois a última, quando ele entrou já estava aposentada e agora, na reunião dos

titulares, foi sugerido que a próxima vaga abra na área de Ciências e Matemática e

Linguagem. De maneira que a gente saiba que o tempo que abria vaga para o candidato

específico, a gente passa a abrir para áreas mas com um direcionamento bastante vago.

Embora, de algum modo, ele mesmo se prejudique com isso, resolveu na reunião do

conselho que fosse aberta para todas as áreas, assim fica um pouco menos direto que

essa vaga é do Ensino de Matemática e Ciências, pois o risco é bastante grande e acha

que a Congregação tem que saber porque isso foi indicado, de algum modo há um

desiquilíbrio entre as áreas que o departamento deveria cuidar. Ressalta, na ocasião, que

resolveu falar porque não tem nenhum titular na Área de Linguagem que possa estar nas

comissões, que possa defender a vaga da Linguagem e acha importante que a Faculdade
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perceba que há um desiquilíbrio entre as áreas. Com a palavra, o Professor Doutor

Agnaldo Arroio comenta que por esse motivo resolveu-se abrir em todas as áreas. A

respeito do assunto, o Professor Doutor José Sérgio Fonseca de Carvalho acha que isso

é um assunto interno do departamento e a questão da Congregação é mais na
reivindicação e distribuição de cargos na Unidade. Com a palavra, o Professor Doutor

Valdir Heitor Barzotto fala que na homologação do último concurso não teve nenhuma

observação a respeito dos pareceres da banca, por exemplo, em um item disseram que a

candidata começou sua vida profissional na universidade em 1996 e no parecer dado a

ele disseram que o início da sua vida profissional na Universidade foi aos 24 anos no

Paraná. Se colocassem o ano que ele começou daria 6 anos a mais que a candidata que

ganhou, mas optaram por colocar que ele começou sua vida profissional na Universidade

no Paraná e desqualificar esse início da sua carreira porque não era no Estado de São

Paulo e a Congregação precisa saber do que acontece porque é aqui que se homologa e

não esperava da Comissão Julgadora, saber que era uma candidata forte, mas não

precisava omitir o ano que começou a dar aula no Paraná. Com a palavra, o Professor

Doutor Rubens Barbosa de Camargo acha que a proposta do Professor Doutor José

Sergio Fonseca de Carvalho está correta, é no âmbito do departamento que têm que ser

tomadas as decisões e Ihe pareceu que a decisão do departamento foi a melhor possível.

Finalizando, o Professor Doutor Júlio Roberto Groppa Aquino lembra que o concurso abre

em disciplinas e não em áreas. Colocado em votação, a Congregação aprovou por ll

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. COMISSÃO JULGADORA: 2.2.1 . OF

EDA/FE/058/1 8072018 - Solicita a inversão da composição da Banca do Concurso Público

para obtenção do título de Livre-Docência, onde encontra-se inscrito o Prof. Dr. Rubens

Barbosa de Camargo, tendo em vista a publicação da aposentadoria do Prof. Dr.

Romualdo Luiz Portela de Oliveira. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação aprovou por lO (dez) votos e 01 (uma) abstenção. 3. ÇQNVENlQ$: 3.í.

Proc. 2018.1.805.48.2 - Convênio Acadêmico Internacional entre a Faculdade de

Educação da USP e a Universidade Nacional Temor Lorosa'e (Temor Leste),

coordenado pe/o Prof. Dr. Va/dír feitor Barzofto. Colocada em discussão a

Congregação retirou de pauta. 3.2. Proa. 20í8.'í.573.48.4 - Convénio Acadêm/co
Internacional entre a Faculdade de Educação da USP e a Institucion Universitária de

Envigado (Colõmbia), coordenado pelo Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por l l (onze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. Proa. 20í8.í.563.48.9 - Convêm/o



s40 Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação da USP e a Universidadde

s41 Medellin (Colõmbia), coordenado pela Profa. Dra. Dislane Zerbinatti Moraes.

s42 Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por l l (onze)

343 votos, pela unanimidade dos presentes. 3.4. Proa. 2078.7.743.48.7 - Convénio

a44 Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação da USP e a Universidad

s4s Distrital Francisco José de Caldas(Colõmbia), coordenado pela Profa. Dra. Soda

346 Jb#ada Vanze//a Gaste//ar. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

347 aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.5. Proa. 2078. í.649.48.0

s48 - Convênio Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação da USP ea

s49 Hankuk University ofForeign Studies(República da Coreia), coordenado pelo Prof.

s50 Dr. Voyis/av A/eksandar Jovanov/c. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

35i Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.6. Proa.

35z 2018. 1.660.48.4 - (Renovação) Convênio Acadêmico Internacional entre a Faculdade

sss de Educação da USP e a Siauliu University(Lituânia), coordenado pelo Prof. Dr.

354 .Asma/do .A/70/0. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou

3s5 por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.7. Proa. 2078.7.689.48.2 -

ssõ (Renovação) Convênio Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação da

ssl USP e a Universidade Academia Humanismo Cristiano(Chile), coordenado pela

358 Prosa. Dra. Son/a JUarza Vanze//a Gaste//ar. Colocada em discussão e, a seguir em

359 votação, a Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes.

360 3.8. Proc. 2017. 1.344.48.4 - (Termo aditivo) Convênio Acadêmico Internacional entre

asl a Faculdade de Educação da USP e a Escola Superior de Educação de Pauta

ssz Frassinetti(Portugal), coordenado pelo Prof. Dr. Rogério de Almeida. Co\oca(la em

3õ3 discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por ll (onze) votos, pela
3õ4 unanimidade dos presentes. 4. : 4.Í. proa. 78. Í.1989. Í.3

sõ5 - ELIZABETH MARGOT P. HUMPIRI - Revalidação de diploma de Licenciatura em

ass Geografia, obtido na Pontifícia Universidad Católica del Peru - Peru. Parecer

ssl (DESFAVORÁVEL) emitido pela Profa. Cláudia Valentina Assumpção Galian (CoC

368 de l.icenclafu/aJ. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

3õ9 aprovou por l l (onze) votos, o parecer contrário emitido pela Profa. Dra. Cláudia Valentina

370 Assumpção, quanto à solicitação da Senhora Elizabeth Margot P. Humpiri. 4.2. P/oc.

311. 17.1.14118.1.5 -- MALGORZATA MARTA JANC VILELA - Revalidação de diploma de

s7z Licenciatura em Letras, obtido na Universidade de Varsóvia - Polânia. A Comissão

373 de Graduação DIFERE a se/imitação da Inferessadà. Colocada em discussão e, a



374 seguir em votação, a Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos

375 presentes. 5. Of7EDIU7Í40/'í00720í8 - Renovação no

37s Programa Professor Sênior da Profa. Dra. Helena Coharik Chamlian. Co\ocada em

s77 discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por ll (onze) votos, pela

378 unanimidade dos presentes. 5.2. Of. CG/877í90720í8 -- .A/gerações rea/lzadas nas

a19 ementas das disciplinas: EDM0405/0406 -- Metodologia do Ensino de Português le

aso ll e EDM0409/0410- Metodologia do Ensino de Inglês l e 11. Co\ocada em ó\scussão e,

38i a seguir em votação. a Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos

ssz presentes. 5.3. Of. CG/88/19072018 -- Retificação de carga horária de estágio e do

a8s aumento de 2 para 3 créditos-trabalho nas disciplinas: EDM 431/432 -- Metodologia

384 do Ensino de Química / e //. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

385 Congregação aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes.5.4. Ot

a8s CG/90/19072018 - Criação da disciplina optativa eletiva "Introdução ao Letramento

387 JWidfáfico e /nformaclona/". Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

s88 Congregação aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.5. Of

s89 CG/91/19072018 - Criação da disciplina optativa eletiva "Cinema e Educação:

s90 pressão pedagógica e imaginados confempo/áneos". Colocada em discussão e, a

39i seguir em votação, a Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos

s9z presen\es. 5.6. Of. CG/92/19072018 - Criação da disciplina optativa eletiva "EDF -

393 PTQ/elos de Vida, Va/odes e Educação Sócio-emociona/". Colocada em discussão e, a

394 seguir em votação, a Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos

39s presentes. 5.7. Of. CG/93/19072018 -- Aprovou os pedidos: de acréscimo de nome de

s9õ docente responsável pela disciplina EDA 0665 -- Cultura e Educação ll e de alteração

s97 de nome de disciP/Ina do ED.A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

398 Congregação aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.8. Ot

a99 CG/94/19072018 - Atualização de nomes dos docentes responsáveis pelas

400 dlscil)/frias do EDA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

40i aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o

40z Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para

403 constar eu, Lua Mau Reigflido (=?he:g9íAss stente T9?1co Acadêmici:llPWl?jjj:JO, lavrei
404 e digitei a presente ata. /Éielépfb.,dêsingdá'por mim

405 Diretor da FEUSP reunião em que for discutida.p aprovada.

406 São Paulo,26 de


