
1 510' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

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

3 mês de junho de dois mil e dezenove, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a

4 510a Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a presidência

5 do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Negra, e com a presença dos

6 membros: Professores Doutores Vinício de Macedo Santos, Vivian Batista da Salva

7 Ermelinda Moutinho Pataca, Mana Clara di Pierro, Rogério de Almeida, Rubens Barbosa

8 de Camargo, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, José Sérgio Fonseca de Carvalho,

9 Mana da Graça Jacintho Setton, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Teresa Cristina Rebolho

10 Rego de Moraes, Mana Letícia Barros Pedroso Nascimento, Ana Luiza Jesus Costa,

ii Karma Soledad Maldonado Molha e Katiene Nogueira da Salva. Na ocasião. o Senhor

i2 Diretor justificou as ausências das Professoras Doutoras Carlota Josefina Malta Cardozo

13 dos Reis Boto e Maurilane de Souza Biccas. Havendo número legal o Senhor Diretor

14 declara aberta a 510a Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. I' PARTE --

i5 DISÇJ::!$SAO E VOTAÇÃO DE ATAS -- /fem 7. D/scussão e Votação da .4fa 509'

xõ Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no día 30/05/2019. Co\Doada

i7 ern discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 01

18 (uma) abstenção. Item 1. Discussão e Votação da Ata 113a Reunião Extraordinária da

19 Congregação da FEL/SP, rea//zada no d/a 73//06/2079. Colocada em discussão e, a

20 seguir, em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 01 (uma) abstenção.

2i ll' PARTE -- EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o

22 Expediente da Diretoria. o Professor Doutor Marcos Garcia Negra informa que receberam

23 Ofício da Professora Doutora Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno comunicando que

24 foi eleita pelo Conselho Curador da FUVEST, para exercer a função de Diretora Executiva,

25 com mandato de 2 anos. Na sequência, solicita para circular o mesmo documento que

2õ passou pelo CTA, que é a situação da execução orçamentária da FE. Comenta que o

27 documento passou no CTA realizado no dia 13/06 e já teve algumas modificações

28 aumentando os gastos e que o documento vai estar disponível no site da FE. Esclarece

29 que até agora já gastamos mais que 50% do nosso orçamento e temos uma grande parte

30 do nosso orçamento anual já empenhado. Essa foi uma questão já discutida na reunião

3i da Congregação do ano passado e recebemos a recomendação da Congregação para

32 que evitássemos deixar um acúmulo de economia excessiva, e é isso que temos feito

33 sempre na melhor medida possível. Explica que a coluna do PROAP está zerada porque

34 ainda não recebemos o repasse. Temos utilizado a verba da unidade para todos os



35 pedidos que foram encaminhados durante esse semestre que poderiam ter sido utilizados

36 para o PROAP. Foram feitos vários eventos, convites. auxílios aos professores, etc.

37 sempre com os recursos da faculdade. Continuando. informa que os dois relógios de

38 pontos estão no bloco A, isso foi um pedido dos professores e funcionários da Escola de

39 Aplicação, porque muitas vezes eles chegavam na escola e o relógio não estava

40 funcionando e tinham que vir até o bloco A. Lembra que com o início das obras o

4i estacionamento ao lado da escola ficará quase que exclusivo para as vans escolares

42 Ainda envolvendo o ponto dos funcionários, comenta que tivemos a paralização em 14/06

43 muitos funcionários participaram da manifestação e apenas na terça-feira chegou notícia

44 da Reitoria que iriam criar alínea específica para os funcionários justificarem as ausências

45 e não ter que compensar essas horas. Lembra que na última Congregação lemos a carta

46 enviada pela Professora Priscila Gonçalves de Souza da EA e discutimos muito o assunto

47 uma série de sugestões foram tiradas. Agradece, na ocasião, a Professora Doutora Karma

48 Soledad Maldonado Molha, pois o que ela propõsfazer. está fazendo, quefoi acompanhar

49 a criança em sala de aula, além disso encaminhámos pedido para contratação de seis

se professores. A respeito do assunto, menciona que ele e o Professor Doutor Vinício de

5i Macedo Santos foram conversar com o Pró-Reitor de Graduação. apresentaram essa

s2 situação e foram concedidos quatro novos claros para a EA e, além disso, pediram mais

53 um Professor de Química. Na oportunidade, informa que tem três professoras inscritas no

54 edital interno para orientação educacional e pedagógica da EA. Comunica que fizeram

55 reunião do Conselho Consultivo e tiveram 2 pontos de pauta, a saber: 1. Prometo de

5õ revitalização dos banheiros, encaminhada pela representação estudantil e, 2. Formar um

57 nuT que vai levantar os dados e pensar numa política específica para acolhimento das

58 alunas mães com crianças, esse assunto também foi levado ao Pró-Reitor e souberam

59 que não é só um problema da FE. Explica que em agosto tivemos alguns problemas com

60 0 agendamento de bancas. envio das teses, aquisição de passagens. Em fevereiro,

6i tivemos problemas muito grandes. Fizeram várias conversas com os funcionários da pós-

62 graduação, muitas conversas com a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca

63 também várias reuniões envolvendo o Senhor Sidney, Assistente Técnico Acadêmico e

õ4 combinaram uma série de procedimentos envolvendo os funcionários do Serviço de Pós-

65 Graduação. Chegou um momento que a ATF começou a recusar os pedidos de aquisição

õ6 de passagens, pois corremos o risco de ser acionados pelo Tribunal de Contas do Estado.

õ7 porque cada aquisição precisa serjustificada e que o referido assunto foi discutido na CPG

68 e amplamente debatido entre os funcionários. Nesse sentido, reitera que foram enviadas



õ9 as circulares com orientação para os depósitos e elas deixam bem claro que os
70 professores/estudantes só podem fazer o depósito se estiver acompanho de toda a

7i documentação. Ainda com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra informa que

72 duas funcionárias e uma docente vieram falar com ele sobre o desejo de realizar uma

73 festa junina aqui na FE, então resolveu fazer uma reunião com as três e hoje está

74 acontecendo a festa que sendo organizada pelos funcionários. A propósito do assunto,

75 convida a todos a participarem da mesma a partir das 15h. Com a palavra, o Professor

76 Doutor Vinício de Macedo Santos menciona que a direção participou de uma reunião

77 articulada pelo pessoal do EDA, Professores Doutores Iracema Santos Nascimento

78 Rubens Barbosa de Camargo, Daniel Cara, Romualdo Luiz Portela de Oliveira, pela

79 ANPAe, Tereza Adrião, pela UNICAMP, Camisa da Campanha Latino-americana pelo

80 Direito à Educação, reunião esta articulada com o pessoal do IPE - Instituto Internacional

8i de Planejamento da Educação da UNESCO, e que o espírito é criar parcerias e formar

82 redes. Menciona que tem escritório em Buenos Abres, Argentina, e que o foco é o trabalho

83 com 9 países da América Latina, Moçambique e Angola. Explica que eles trabalham

84 fundamentalmente com a formação de gestores e sistema de educação, é um assunto

as diretamente ligado ao EDA. onde oferecem cursos online, mas existe possibilidade de

8õ ações conjuntas, desenvolvendo análises de sistemas educacionais na América Latina

87 Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo comenta que é formação

s8 de gestores uma das frentes, mas falaram em 4 frentes e uma delas é a questão de

89 pesquisa e a ideia é pensar em redes de pesquisadores na América Latina que tenha

90 educação como foco e eles falaram que poderia ter um encontro nosso ampliando mais

9i não só ficando na questão da gestão. Eles trabalham especificamente com formação nas

92 séries iniciais, uma das vertentes é a questão da pesquisa e constituição de rede que pode

93 integrar pesquisadores de grupos de diversos países. Item 2. Expediente das
94 Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. O Professor Doutor

95 Rogério de Almeida diz que a pauta estava extensa, na fala do reitor ele explicitou que

9õ participou da CPI e que a avaliação positiva que é a oportunidade de mostrar o que

97 efetivamente nós realizamos. Diz que foi uma reunião tranquila com apenas 2 pontos

98 levantados. Um deles é que todos os direitos adquiridos por processos judiciais de alguns

99 professores, em algum momento vão ser visto. Outra questão é sobre as diárias dos

ioo professores do interior que vem para capital e ficam muito tempo. por causa das atividades

loi administrativas e no final o montante fica muito alto. Outro informe é sobre as

l02 comemorações dos 30 anos da autonomia universitária, no dia 1 5/08, com a presença dos
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3 conselhos universitários. Diz que a Profa. Mana Arminda fez uma apresentação sobre

as ações da FFLCH, como por exemplo o Dia da USP, FFLCH da Rua, isso tem sido

notificado pelo Jornal da USP e depois fez uma fala reiterando a ações da Filosofia como

resistência ao momento que estamos vivendo. Vários relatórios foram apresentados e um

que acha interessante mencionar é o da pós-graduação. O Pró-Reitor fez um balanço dos

programas em relação ao número de cortes. foram 339 bolsas perdidas na USP, CAPES

4,6%, CNPq 2,3%. Não houve corte de custeio, e o PRINT estendeu o prazo de 4 para 5

anos transferindo 30% para o último ano. Estão revendo uma série de critérios, como vai

ser a concessão dos valores diante desse novo impasse. Foi mencionado também o

encontro de professores, em 14/08, no CDI e terá participação do Reitor da UNICAMP. do

Prof. José Sérgio, do Luiz Fernando Ramos e do Prof. Amâncio. E, por fim, o último ponto

e a questão da possível reforma fiscal e a nossa receita está vinculada diretamente ao

ICMS, se ele deixar de existir, a autonomia estaria ameaçada voltando à dependência

direta do governo estadual. b. Conselho de Graduação. Com a palavra, a Professora

Doutora Vivian Baptista da Salva comunica que a Reunião Pedagógica do 2' semestre

desse ano está marcada para o dia 31/07. A seguir. recorda que a reunião da CG

aconteceu na primeira semana de junho e uma das questões que trataram foi com relação

a implantação dos projetos integrados de estágio em docência da Pedagogia. Informa que

tem um trabalho da CG acompanhando a implementação dessa experiência e

participaram da reunião os Professores Doutores Mana Letícia Barros Pedroso

Nascimento. Rubens Barbosa de Camargo e Karma Soledad Maldonado Molha que

trabalharam com esses projetos. Na ocasião. relata que outra questão é do encontro que

foi realizado entre as CoCs e diz que é um esforço para garantir um espaço mais

institucionalizado para que não fiquem muito dispersas. Acrescenta que a reunião

aconteceu em 30/05 com a presença dos coordenadores, educadoras da FE e a Comissão

de Estágios e Estudos Independentes. Foi uma oportunidade para falar das ações da FE

para os alunos das licenciaturas e também ouvir os coordenadores das outras CoCs.

Essas reuniões deverão acontecer duas vezes por semestre. Com a palavra, o Professor

Doutor Vinício de Macedo Santos cumprimenta a Comissão de Graduação, dizendo que

isso revela um esforço da FEUSP de liderar um processo que foi calado com a extinção

da CIL, e isso só mostra que há necessidade dessa interlocução c. Conselho de Pós-

Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca informa

que os procedimentos de depósito das teses estão sendo revistos, tem que ser uma

mudança cultural. Diz que teve uma reunião com o funcionário Marcelo de Souza Ribeiro,
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Chefe do Serviço de Pós-Graduação e ele informou que das 06 (seis) teses recebidas que

acabaram dando problemas, as seis foram entregues fora do prazo. Explica, na ocasião,

que com isso desorganiza o trabalho, não dá para ter esse tipo de procedimento. Nesse

sentido, explica que estão com ações junto aos estudantes. Tiveram o segundo encontro

com o grupo de pesquisa que foi bem interessante, no final muitos ficaram perguntando

coisas do próprio programa, tipo quando vai ser o próximo encontro. Como tem mudado

muito também as avalições da pós-graduação já saiu um novo documento de área da

CAPES. o qual foi encaminhado a todos e agora o direcionamento é que os grupos de

pesquisas sejam coletivos. Em relação ao PROAP, explica que já saiu os recursos, mas

não foi repassado para as unidades. Na sequência, lembra que não participou da reunião

com o Presidente da CAPES, mas assistiu ao vídeo, onde não teve nenhum

questionamento do Pró-Reitor sobre os cortes de bolsas. Com relação ao programa novo,

veio um documento da CAPES e foi aceito e agora vai ser encaminhado aos avaliadores.

Com relação ao PRINT saiu os resultados e todos os professores foram contemplados. d.

Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a Professora Doutora Mana Clara Di Pierro

informa que está como decana. pois a Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim

está nesse momento coordenando um seminário. Na ocasião, comunica que tiveram um

seminário de pós-doc, com 26 trabalhos aceitos e comunicados e 40 participantes. Fala

que foi produtivo, mas ainda se aproveita pouco desse momento de socialização dos pós-

doc, mas que internamente para a Comissão a avaliação é bastante positiva, diz que a

dívida com a faculdade é a publicação dos anais desde do seminário anterior. A seguir.

recorda que na semana passada fizeram a classificação dos projetos PIBIC de Iniciação

Científica para enviar à Reitoria, sendo utilizado dois critérios de desempate que foi

apenas uma bolsa por orientador, em cada categoria. Explica que nos casos de empate

estabeleceram os critérios: o semestre no qual estudante está matriculado privilegiando

os que estão mais avançados no curso, desde que não tivessem complementados todos

os créditos para se formar, e em caso de continuar empatado tomaram a média ponderada

do resumo escolar, e não sendo esses critérios suficientes foi tomada como referência a

nota dos projetos atribuída pelos pareceristas. E dada essa possibilidade de

credenciamento de pós-doc, no Programa de Pós-graduação, enviaram um ofício à CPG

para solicitar para que o assunto seja discutido para que tenha uma normativa que

regulamente internamente a Faculdade, que é uma novidade. Comenta que o Conselho

de Pesquisa de agosto deve discutir uma nova portaria que regulamenta os NAPs.

Resolveram fazer uma consulta aos colegas que foram ou são coordenadores de NAPs
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para que eles avaliem essa minuta de portaria enviada pela Pró-Reitoria. Por fim
acrescenta uma preocupação com ao bolsa PNPD que é muito concorrida, e a do aluno

que nós temos está vencendo em agosto e não pode renovar. e ainda não foi lançado. e.

Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, o Professor Doutor

Rogério de Almeida comunica que fizeram a seleção de dois projetos inscritos no 4' Edital

Santander para incentivo às ações de Cultura e Extensão. usando os critérios já adotados.

O segundo ponto é a organização da Feira das Profissões. Reitera que já faz anos que

sugerem que se tenha profissionais de LIBRAS para fazer o acompanhamento para os

alunos, então fizeram novamente essa solicitação e eles informaram que já existe. Então

disseram que se de fato existe que seja melhor sinalizado, comunicando, porque essa

reivindicação não chega na feira e não há quem faça esse serviço de interpretação.

Comenta que já estão procurando organizar material. e ressalta que esse ano estamos

comemorando os 50/60 anos da FE/Escola de Aplicação. f. CClnt/Nac. A Professora

Doutora Ana Luiza Jesus da Costa informa que tiveram reunião na segunda-feira e

destaca que no início de junho finalizaram o processo de reunião com os coordenadores

de convênios com uma plenária geral. O objetivo disso, como nossos recursos são

escassos, é procurar promover informação e divulgação. Definiram junto aos

coordenadores mudanças no processo de criação de novos convênios no sentido de

informar mais sobre a criação dos mesmos. Explica, na oportunidade, que a partir de agora

para se criar novos convênios os propositores ofereçam uma prevê justificativa,

caracterização da instituição com a qual se está estabelecendo o convênio e uma outra é

sobre os convênios existentes, as possibilidades dos coordenadores oferecem

informações sobre a dinâmica. o que tem acontecido no âmbito desses convênios. Na

ocasião, menciona que a CClnt vai produzir a caracterização das instituições com as quais

temos convênios mais antigos e a pretensão é que se vá o para o site da CClnt para

estimular os professores e estudantes a conhecer o que tem sido feito de
internacionalização para poderem se integrar. Reitera que na última reunião foram abertos

editais da AUCANI de bolsas para estudantes em mobilidades, mas eles saíram mais

cedo, então estão em conflito com nossos editais de vagas, e a ideia é que a gente solicite

a AUCANI pedindo para adiar esses editais, se não for possível, vão tentar antecipar o

processo de seleção de vagas para que os nossos estudantes possam concorrer a essas

bolsas. Informa que a representação discente trouxe a proposta de tutoria de estudantes

da FEUSP para acompanhar estudantes estrangeiros em intercâmbio na FEUSP e que

levaram a proposta à Comissão de Estágios/Estudos Independentes e foi aceito, então
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agora essa tutoria conta como Estudos Independentes para acompanhar os estudantes

estrangeiros. Na sequência, comunica que também vai ser organizado para agosto um

minicurso de português para estrangeiros aqui na FE. Acrescenta que temos sete alunos

estrangeiros chegando que são do Chile, Peru, Estados Unidos e Espanha. g. Expediente

da Diretoria Escola de Aplicação. Não houve manifestação. Item 4 - Expediente dos

Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Bruno

Bontempi Júnior comunica que na semana passada foi aprovado pela FAPESP um prometo

temático sob a coordenação da Professora Doutora Diana Gonçalves Vidal e que envolve

outros colegas do EDF. EDM e também pesquisadores de outras universidades com o

nome. "Saberes, práticas e fronteiras por uma história transnacional da educação", para o

qual receberam recursos permanentes desde consumo e também tem conexão com

professores de universidades do exterior. Além dos recursos citados acima, o projeto

também disponibiliza de bolsas técnicas, de pós-doc e também para serviços de terceiros

e, nesse sentido, agradece o apoio e a atenção do Centro de Gerenciamento de Projetos

da FEUSP. lll' PARTE - ORDEM DO DIA - 1. ELEIÇÕES: 7.í. Of./EDF755/37052079 -

Recondução das Profas. Cintya Regida Ribeiro e Ana Luiza Jesus da Costa,

respectivamente titular e suplente, na Comissão de Pesquisa. Co\ocaàa em d\scussão

e, a seguir, em votação, a Congregação homologou as reconduções por 14 (catorze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 7.2. /1#E/140.ED/U7734/77062079 - /nd/cação da

Profa. Ana Pauta Zerbato, como representante suplente da FEUSP, na CoC-

Licenciatura em Enfermagem (complemento de mandato). Co\Doada em d\scussão e.

a seguir, em votação, a Congregação homologou a indicação por 14 (catorze) votos, pela

unanimidade dos presentes. 7.3. CPG/í65725062079 - /nd/cação da Prosa. Car/a

Biancha Angelucci, como representante da CPG, na Comissão de Equidade da

FEt/SP. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou a

indicação por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.

Of./EDA/71/19062019 - Eleitos para Comissão e Graduação: Profs. Rubens Barbosa

de Camargo e Carmen Sylvia Vidigal Moraes, respectivamente titular e suplente.
Proas. Ocimar Munhoz Alavarse e César Augusto Minto, respectivamente titular e

sup/ente. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou as

indicações por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.5.

Of./EDA/72/19062019 - Eleitos para Comissão de Pesquisa: Profs. Rogério de
Almeida e Rosângela Gavioli Prieto, respectivamente titular e suplente. Co\ocada em

discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou as indicações por 15
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(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.6. Of/ED.A/73/79062079 - E/e/fos para

Comissão de Cultura e Extensão: Profs. Rosenilton Sirva de Oliveira e Mana Clara

D/ P/erro, respecf/vamenfe f/fu/ar e sup/ente. Colocada em discussão e, a seguir, em

votação, a Congregação homologou as indicações por 15 (quinze) votos, pela

unanimidade dos presentes. 7.7. E/e/fos para Coordenação da CoC Pedagogia: Proas.

Roni Cleber Dias de Menezes e Rosenilton Sirva de Oliveira, respectivamente titular

e sup/ente. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou

as indicações por 15(quinze) votos. pela unanimidade dos presentes. 2. REVALIDAÇÃO

DE DIPLOMA: 2.í. Proa.78.7.í697.7.4 -- rUmO/VG l#H/VG - neva//ilação de dl»/oma

de Licenciatura em Letras, obtido pela Universidade Normal de Hebei -- China -

Tendo em vista o resultado satisfatório na prova escrita, a Comissão de Graduação

da FEUSP aprova. Colocada em discussão e, a seguir. em votação, a Congregação

aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes, a decisão favorável da

Comissão de Graduação da FEUSP, com base no parecer de mérito favorável elaborado

pela Coordenadora da Coc/Licenciaturas/FEUSP. Professora Doutora Cláudia Valentina

Assumpção Galian, e da aprovação da interessada na prova em que foi submetida(fls. 51

a 57), do pedido de revalidação de diploma de estrangeiro (Licenciatura em Letras),

expedido pela Hebei Normal University, República Popular da China, da Senhora

YUHONG WANG. 2.2. Proc. 17. 1. 15166. 1.3 -- ANA LUISA BRANCO NEVES BRANCO -

Revalidação de diploma de Licenciatura em Letras, obtido pela Universidade de

Coimbrã -- Portugal - Tendo em vista o resultado satisfatório na prova escrita, a

Comissão de Graduação da FEC/SP aprova. Colocada em discussão e, a seguir, em

votação, a Congregação aprovou por 15(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.

a decisão favorável da Comissão de Graduação da FEUSP, com base no parecer de

mérito favorável elaborado pela Coordenadora da Coc/Licenciaturas/FEUSP, Professora

Doutora Cláudia Valentina Assumpção Galian, e da aprovação da interessada na prova

em que foi submetida (fls. 45 a 50), do pedido de revalidação de diploma de estrangeiro

(Licenciatura em Letras-Habilitação Inglês). expedido pela Universidade de Coimbrã,

Portugal, da Senhora .A/V.4 1.C//S.A BR.4/VCO /VIVES BR.4/vco. 3. OUTROS

ASSUNTOS: 3.í. or/rz)n7066/07062019 - /wõw/c.A cu//w.4n.4cs oo .A/11.4n.4z. -

.adesão ao Programa Professor Sén/or. Colocada em discussão e, a seguir, em

votação, a Congregação aprovou por 15(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.

3.2. Of./EDF/065/07062019 - CYNTHIA PEREIRA DE SOUZA - Renovação ao

Programa Professor Sén/or. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a



273 Congregação aprovou por 15(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. /14emo.

274 EDM/124/07062019 - 1<ATIA MARCA ABUD LOPES - Renovação ao Programa

275 Professor Sén/or. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação

276 aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.4.

zll Of./EDF/072/25062Q19 - MARCA DA GRAÇA JACINTHO SETTON - Participação no

27s Programa Ano Sabático 2020 no IEA. - Projeto de Pesquisa -- Currículo. Co\Geada em

279 discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela

280 unanimidade dos presentes. 3.5. Of PROL.A/U1/72/27052079 - Regimento do PROL..4/1#.

281 Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 15(quinze)

282 votos, pela unanimidade dos presentes. 3.6. /?eg/mento da CoC Educação Bás/ca.

283 Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 15(quinze)

284 votos, pela unanimidade dos presentes, a proposta de Regimento da Comissão

285 Coordenadora da Educação Básica na USP (CoC -- Educação Básica) aprovada pelo

286 Conselho de Escola da EA/FEUSP. em 12/06/2019. 3.7. P/ano amua/ de ap//cação da

281 Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa. Co\ocada em

288 discussão e. a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela

289 unanimidade dos presentes. 3.8. DfsfHbu/ção dos cargos de Professor Doutor

290 (efef/voJ junto aos Depadamenfos. Após discussão sobre os cenários propostos,

29i acatados em reunião conjunta da direção com as chefias dos três Departamentos (EDA,

292 EDF e EDM), deliberou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes, a

293 constituição de uma comissão composta por 02 (dois) docentes de cada Departamento

294 02 (dois) representantes discentes da graduação (Pedagogia e Licenciatura) e 02 (dois)

295 representantes discentes da pós-graduação, para dar continuidade às discussões a

296 respeito da referida reorganização departamental da FE. 3.9. /nd/cação da Prosa. /Mana

2.91 do Carmo Santos Domite para receber o Prêmio USP "Trajetória pela Inovação - in

298 /Wemorfan". Colocada em discussão e, a seguir. em votação, a Congregação retirou de

299 pauta por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.ÍO. //VCI.US,Ão -

300 0Õ'ED.4/076/26062079 - Re/afódo CERA do ED.A. Colocada em discussão e, a seguir,

30i em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos

302 presentes. Finalizando, nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de

303 todos e toqg$,e4gu por encerrada a reunião. E, para c#nstat eu,MdneE,Mauro Fontanetti,

304 Assils$n;é 1.9çlgico Acadêmico, lavrei e digitei a prclg#nlci.,lata'/qug«erá assinada por mim

)u) ..4../..#!i-1:4..=. ulretor aa F t:u bf' reunião em q ue

30õ IPÍ discutida e aprovada. São Paulo, 27 de junt}6 de 2
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