
542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA FACULDADE 1 

DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Conforme Res. nº 7945, de 2 

27/03/2020, alterada pela Resolução 7956/2020 de 08/06/2020, que autoriza 3 

reunião à distância. Às nove horas do trigésimo primeiro dia do mês de março de 4 

dois mil e vinte e dois, realizou-se a 542ª Reunião Ordinária da Congregação à 5 

distância da Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor Professor 6 

Doutor Vinício de Macedo Santos, e com a presença dos membros:  Professores 7 

Doutores  Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Agnaldo Arroio, Carlota Josefina Malta 8 

Cardozo dos Reis Boto, Rosângela Gavioli Prieto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, 9 

Ana Paula Duboc, Cintya Regina Ribeiro, Anete Abramowicz, Teresa Cristina Rebolho 10 

Rego de Morais, Maria da Graça Jacintho Setton, Claudia Rosa Riolfi, Maurilane de 11 

Souza Biccas, Vivian Batista da Silva, Emerson de Pietri, Jaime Francisco Parreira 12 

Cordeiro, Mônica Caldas Ehrenberg, o Senhor Guilherme Luís Desiderio, 13 

representante discente da graduação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, 14 

representante dos servidores não docentes e a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, 15 

Presidente da CCNInt como convidada da Direção. Justificaram a ausência os Profs. 16 

Drs. Roni Cleber Dias de Menezes e Kimi Tomizaki e a Sra. Lisbeth Soares. Havendo 17 

número legal, o Senhor Diretor declara aberta a 542ª Reunião Ordinária da 18 

Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. 19 

Discussão e Votação da Ata da 541ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, 20 

realizada no dia 24/02/2022.Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 21 

Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 01 (uma) abstenção. IIª Parte – 22 

EXPEDIENTE – 1. Expediente da Direção: Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de 23 

Macedo comenta que o retorno presencial aconteceu, e que até onde sabe foi bem 24 

sucedido. Informa que foi adotado para controle dos vacinados uma pulseira, que 25 

contou com a participação de muitos professores, alunos, funcionários administrativos 26 

e terceirizados na distribuição da entrega dessas pulseiras. Com relação às 27 

demandas dos departamentos de claros docentes temporários, procuraram a Pró-28 

Reitora de Graduação para agendar uma reunião para apresentar as urgências da 29 

FE. Pelo fato da Comissão de Claros Docentes (CCD) não ter se reunido ainda o Pró-30 

Reitor informou que não teria o que dizer se agendasse esse encontro, mas que 31 

estava no cenário a perspectiva de realização, e pediu que nós enviássemos um 32 

relato com as urgências da Faculdade. Informa que recebeu uma solicitação e optou 33 

por trazer à Congregação, pelo fato da Comissão de Acompanhamento do Projeto 34 



Acadêmico que está empenhada na elaboração do relatório, está toda nessa reunião. 35 

Estabeleceram um cronograma que se previa para o dia 30/03 a apresentação no 36 

drive para controle da comissão e avanço na elaboração do relatório, previram para 37 

16/05 a apresentação dos relatórios dos departamentos para até o dia 22/06 e o 38 

relatório tivesse elaborado e submetido a uma Congregação Extraordinária para ser 39 

enviado a CCAA até 30/06. A solicitação que fazem agora é para que a Comissão de 40 

Graduação tenha até 25 para entrega do relatório. Considerou-se o prazo máximo o 41 

final da Semana Santa, com essa possibilidade de disponibilizar no drive os relatórios. 42 

O professor Vinício comunica que hoje é a última reunião da gestão Marcos e Vinício, 43 

e que é uma satisfação enorme ter chegado até aqui. Diz que foi muito difícil, mas 44 

também está satisfeito com o andamento das coisas. Tem mais motivo para ficar 45 

alegre do que triste apesar de termos enfrentado uma pandemia nos dois últimos 46 

anos. Lembra que na gestão anterior tinha o Grupo dos 7 Setores e essa prática eles 47 

mantiveram, além desse também mantiveram a reunião mensal com as chefias dos 3 48 

departamentos. Agradece a todos os professores que passaram pelas chefias dos 49 

departamentos, destacando que foi fundamental essa colaboração. Em relação às 50 

chefias administrativas, ressalta que tem um quadro de pessoas extremamente 51 

competentes. Na engrenagem dos 7 Setores existem tensões entre eles, mas 52 

também entre o trabalho dos departamentos, das comissões da direção ou de cada 53 

professor com setores, porque envolve a utilização de verbas, de compras de vários 54 

gêneros, prazos etc e é importante a direção mediar essas relações. Informa que vão 55 

fazer uma reunião dos 7 Setores com a nova gestão assim que tomarem posse. Com 56 

a palavra, os membros da Congregação parabenizam e agradecem pela gestão. 2. 57 

Expediente das Comissões e Conselhos Centrais:  a. Conselho Universitário. 58 

Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Boto informa que no relato da CODAGE 59 

apontando a perspectiva para os próximos anos, foi dito  na reunião que haverá a 60 

contratação de 652  docentes e mais de 400 servidores administrativos de nível 61 

superior, no período 2023/2026. Com relação ao reajuste do salário eles falaram que 62 

foi acompanhado pelo reajuste do vale alimentação de 25.9% e o de refeição em 63 

28,57%. Além disso, foi projetada a contratação de docentes e servidores ano a ano. 64 

Em 2022 contratação de 65, entre docentes e servidores, em 2023 contratação de 65 

405 e em 2024 a contratação de 406. Com a palavra o Prof. Vinício de Macedo Santos 66 

comenta que o que chamou a atenção no CO foi a forma afiada como estavam os 67 

estudantes trazendo suas pautas com relação ao CRUSP e transporte. Com relação 68 



ao transporte tem chegado a FE, através de nossos alunos, muita reclamação, 69 

principalmente no período noturno porque a quantidade de ônibus tem sido  70 

insuficiente. Esse assunto foi enviado para PCO. Com a palavra, o Sr. Reinaldo 71 

Santos de Souza acrescenta que sobre a contratação de funcionários fizeram cálculos 72 

que seriam de nível superior, mas colocaram isso pois queriam fazer o cálculo com o 73 

cenário que considerasse os maiores salários, mas que não necessariamente seria 74 

de nível superior. No expediente dos membros a pauta que levaram com mais ênfase, 75 

que também foi levado pela Congregação da FFLCH, foi a questão do HRAC. É uma 76 

solicitação que o CO paute o tema e a perspectiva é que se reverta a desvinculação. 77 

b. Conselho de Pós-Graduação - Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca 78 

de Carvalho informa que teve a primeira reunião do Conselho de Pós-Graduação com 79 

o Prof. Marcio de Castro Silva Filho como Pró-Reitor. Ele iniciou a reunião 80 

apresentando as metas gerais entre elas a formação de um GT que seria voltado para 81 

a formação didática pedagógica para os pesquisadores, ou seja, passaria a ser 82 

importante em todas as pós-graduações. Outra é que ao longo desse ano a Pró-83 

Reitoria abre a possibilidade de doutorados em co-tutela que sejam firmados 84 

diretamente entre a USP e outras universidades. A avaliação quadrienal da CAPES 85 

deve apresentar seu resultado no final de agosto, chamou a atenção uma queda da 86 

titulação de mestre e doutores nas Universidades Paulistas. Anunciou a integração 87 

do Sistema Janus com a CAPES. Falou do  aumento do valor e do número de bolsas 88 

PAE e aumento de 50% para o programa de  linhas pesquisadoras. A previsão, que 89 

nos afeta, é que no período de 3 a 4 anos não teremos mais cotas de bolsas para 90 

programas. Outro informe é sobre a nova circular sobre as defesas presenciais e 91 

remotas, a partir de agora a Pró-Reitoria e as comissões locais devem estimular a 92 

fazer coisas presenciais e híbridas. Comunica que no dia 04 vão fazer uma sessão 93 

de boas-vindas aos pós- graduandos que iniciam o semestre, no dia 08 é a primeira 94 

reunião da Comissão de Pós-Graduação sobre política curricular na pós-graduação. 95 

Diz que junto com a Profa. Iracema fez uma reunião com os orientandos da Profa. 96 

Lisete, a Profa. Iracema vai consultar a área e apresentar aos orientandos as 97 

possibilidades de serem acolhidos. c. Conselho de Graduação. Com a palavra, a 98 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto comenta sobre a reunião do COG, diz que o Prof. 99 

Aluisio Augusto Cotrim Segurado fez algumas considerações iniciais agradecendo as 100 

unidades pelo preenchimento de um diagnóstico das necessidades para retomada 101 

das atividades. Uma providência a partir dessas informações foi o cuidado no retorno 102 



presencial com o controle da vacinação, foi criado um e-mail para manifestações das 103 

unidades. Informa que a taxa de vacinação é alta, na maioria das unidades atingindo 104 

em média 90% a 95%. Informa que estão encerrando os contratos com os modens. 105 

Que estão com dificuldades no preenchimento de todas as vagas para o vestibular. 106 

Comunica que foi criado o programa de apoio que estão dirigindo recursos e bolsistas 107 

para pensar nesse retorno em termos do acompanhamento do aprendizado, de ações 108 

que possam ser compensatórias no período de dois anos de remota e presencial. Na 109 

pauta da CG, informa que irão fazer uma articulação da CG com a CPG para aula 110 

magna/inaugural e convidar o Prof. Rubens de Camargo para a referida aula. Sobre 111 

a Semana de Calouros agradece os docentes que estiveram juntos na apresentação 112 

institucional. Sobre o Comitê Permanente foi enviado junto com a CG uma mensagem 113 

solicitando que os estudantes tivessem alguma manifestação de sintomas gripais e 114 

se precisasse maior atenção, preenchesse um formulário além de avisar o seu 115 

professor. Solicita aos docentes se for identificado algum aluno sem o arroba pedir 116 

para que entre em contato para providenciar a documentação e no caso das pulseiras 117 

se ainda não pegou ver na portaria onde retirar e tomar cuidado para não esquecer e 118 

estragar. Diz que é a sua última reunião na Congregação, agradece a Profa. Vivian, 119 

e os integrantes da CG, das CoCs, Comissão de Estágio, os funcionários da CG e 120 

Comissão de Estágio, secretarias dos departamentos e demais funcionários. d. 121 

Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a Profa. Dra. Cintya Regina Ribeiro informa 122 

que teve a primeira reunião com o Conselho de Pesquisa e a palavra Inovação é uma 123 

palavra norteadora dessa gestão. A Pró-Reitoria de Pesquisa  tenderá ser Pró-124 

Reitoria de Pesquisa e Inovação, a proposta que se tem hoje e será encaminhada a 125 

formalização é a constituição de uma PRPI, sendo formada por 2 pró-reitores 126 

adjuntos. O Prof. Raul Lima disse que um dos grandes desafios dessa Pró-Reitora de 127 

Pesquisa e Inovação será conciliar a ideia de inovação com a ideia de pesquisa 128 

básica. Comenta que os Profs. Maria Arminda e Carlotti estiveram na reunião e a 129 

Profa. Maria Arminda falou que a grande inovação dessa Pró-Reitoria seria poder 130 

envolver outros agentes no processo, como da iniciativa privada, e organizações não 131 

governamentais e todas as outras manifestações da sociedade que possam contribuir 132 

com processos de financiamentos e produção de conhecimento. Comenta que vai ser 133 

levada uma demanda para alteração do Estatuto da USP para que a representação 134 

discente no CO possa incorporar tanto pós-doutorando, alunos de graduação e os 135 

alunos de pós-graduação. Foi aprovado a proposta de 6% da representação de pós-136 



doutorandos, 4% da graduação e manter pós-graduação incluindo mestres e 137 

doutores. Comunica que a Pró-Reitoria apresentou uma plataforma chamada Pivot. 138 

Ela é internacional de curadoria de grupos de financiamento de eventos etc, ela faz 139 

levantamento de oportunidades ligada a universidades, ongs etc. O objetivo é que o 140 

pesquisador tanto procure possibilidades de financiamento como ele se cadastre e 141 

seja encontrado. Informa que foram aprovados os editais do PIBIC, PIBID e PIBID 142 

ensino médio. Sobre o relatório institucional da Comissão de Pesquisa, essa 143 

prorrogação é muito bem vinda, pois não tinham concluído o relatório. Conselho de 144 

Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Duboc 145 

primeiro agradece aos Profs. Vinício e Marcos pela gestão democrática e comenta 146 

que dos trabalhos internos da comissão foi trazido para a reunião a problematização 147 

acerca do conceito inovação, na cultura se fala muito em impacto. Inovação e impacto 148 

social, pensam em muito em breve se envolverem num amplo debate interno sobre o 149 

entendimento que a FEUSP tem sobre o tema. Dos trabalhos internos estiveram 150 

envolvidos na elaboração do relatório de atividades da CCEX. Informa que em breve 151 

terão os resultados dos editais do Santander. Tiveram também uma primeira reunião 152 

com a Profa. Marli Quadros Leite e o Pró-Reitor adjunto, praticamente mostraram os 153 

princípios e diretrizes da nova Cultura e Extensão e deixaram explícito que há 154 

divergências entre essa nova gestão e as anteriores. Pensa que há um movimento 155 

bastante positivo e frutífero para repensar sobre alguns conceitos que incomodavam 156 

nessas últimas gestões. f. CCNInt. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da 157 

Costa informa que foi indicado um novo presidente da AUCANI que é o Prof. Sergio 158 

Persival Baroncini Proença. Sobre o edital para intercâmbios para estudantes de 159 

graduação, foram 55 vagas, mas apenas 9 pessoas se inscreveram. Tiveram 4 bolsas 160 

mérito da AUCANI disponibilizadas para a FEUSP e tem uma bolsa Mary Immaculate 161 

College-Irlanda. Existem 10 bolsas gerais para toda USP que contempla inclusive 162 

America Latina / Portugal / Espanha. Sobre o relatório da comissão para o processo 163 

de avaliação institucional também depositaram hoje no drive coletivo. Agradece 164 

imensamente ao trabalho da Vanessa os relatórios anuais que são primorosos e 165 

ajudou muito a fazer o relatório geral. Agradece também os colegas que integram a 166 

comissão. 3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a 167 

palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva antes de dar os informes e a pedido da 168 

equipe pedagógica da Escola gostaria de destacar mais uma vez a homenagem à 169 

Profa. Lisete que teve uma presença muito importante na FEUSP e também ainda 170 

https://www5.usp.br/reitoria/pro-reitora-de-cultura-e-extensao-universitaria/


hoje é muito lembrada e querida entre todos na Escola. Como informe destaca que 171 

os estágios na Escola estão com as inscrições abertas. Informa que alguns trabalhos 172 

estão sendo retomados depois da pandemia, como o clube de matemática e ciências. 173 

O LABRIMP que oferece o contraturno para crianças do ensino fundamental I, teve 174 

um grande número de inscrições. Tem também o clube de línguas que já tem 175 

possibilidades de retomadas dos trabalhos.  4. Expediente dos Membros da 176 

Congregação da FEUSP. Com a palavra o  Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos 177 

informa que ontem foi inaugurado o Jardim Virtual das Curiosidades da FEUSP,  que 178 

está no site da Faculdade. Iniciativa liderada pelas Profas. Martha e Lucia que teve 179 

envolvimentos, desenhos e depoimentos de alunos da Escola de Aplicação e contou 180 

com uma entrevista da Profa. Myriam Krasilchik que tem tudo a ver com os jardins da 181 

FEUSP. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio agradece a Profa. Ana Luiza da 182 

CCNInt por ter indicado o nome da Profa. Maurilane, pois estão recebendo a visita de 183 

uma Profa. da Lituânia. Com relação a Comissão Eleitoral informa que nos dias 06 a 184 

07/04 haverá uma consulta à comunidade da FEUSP, onde votam os docentes e 185 

servidores da ativa e alunos de graduação e pós-graduação. Na votação do dia 13 é 186 

do Colégio Eleitoral, membros da Congregação e hoje tem a última sessão de debates 187 

da chapa 1 da Profa. Carlota e Prof. Valdir. Agradece o Conselho do EDM pela 188 

confiança em ter eleito ele para representar junto à Congregação, no dia 22 termina 189 

esse segundo mandato. Agradece os docentes do EDM que apoiaram e deram essa 190 

honra de poder representá-los e conduzir nesse período, não imaginavam que iriam 191 

passar por uma pandemia, mas conseguiram avançar em termos de transparência 192 

dos processos, envolvimento durante esse período. Também quer agradecer pelo 193 

espaço que a Congregação e os membros da Congregação sempre acolheram pelas 194 

demandas trazidas pelo departamento e espaço de diálogo e sobretudo a última 195 

proposição feita pelo departamento que foi a moção de aplauso para a Profa. Myriam, 196 

que entrou em contato dizendo que ficou muito emocionada com a homenagem. 197 

Agradece a direção por poder dialogar por todo esse período e também aos 198 

funcionários em especial a Natali, deseja boa sorte para as colegas que vão 199 

representar o departamento junto a Congregação. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício 200 

de Macedo agradece o Prof. Agnaldo pela parceria e disponibilidade como chefe de 201 

departamento sempre atento às questões e isso foi muito importante para direção. 202 

Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza fala em seu nome, mas expressando 203 

uma posição que deve ser da maioria dos funcionários, o pesar e homenagem pelo 204 



falecimento da Profa. Lisete e em nome do sindicato. Diz que criaram uma secretaria 205 

que vai cuidar das discussões da educação básica na universidade e no lançamento 206 

desta secretaria pretendem fazer um tributo em homenagem a Profa. Lisete, mas 207 

ainda vão discutir a possibilidade de nomear a secretaria com o seu nome. Com a 208 

palavra, a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes agradece o Prof. Vinício em 209 

nome do EDA, a gestão que foi marcada pela democracia e também agradece a 210 

parceria do prof. Agnaldo agradece as homenagens a Profa. Lisete pela EA e pelo 211 

Reinado. Agradece também pela escolha do Prof. Rubens pela Graduação e Pós-212 

Graduação para aula Inaugural. Informa que escreveram um comunicado direcionado 213 

a Direção, a CG e a CoC Licenciaturas sobre o que decidiram na reunião do Conselho 214 

do EDA. Foi votado que adiariam as aulas e esperariam a definição da Pró-Reitoria 215 

de Graduação que ficou de conversar com a Comissão de Claros para ver a situação. 216 

Dia 08 farão outra reunião para discutir a posição que tiverem.Tem 3 movimentos que 217 

serão analisados 1. Prorrogação da data e início das aulas para quando o professor 218 

for contratado. 2. Fazer rodízio dos professores e 3. Cancelamento dos cursos. 219 

Comenta que seu orientando de Moçambique não tem como sobreviver no Brasil 220 

porque terminou sua bolsa e não tem como voltar ao seu país. O CNPq informou que 221 

a compra de passagens foi adiada pelo Itamaraty. Ele já foi à Secretaria da Pós-222 

Graduação para ver se consegue outro tipo de verba. Com a palavra a Profa. Dra. 223 

Claudia Rosa Riolfi agradece ao Agnaldo, Vinício e Rosângela não só pela 224 

capacidade, mas pelo número de horas trabalhadas e pela competência. Com a 225 

palavra, o Sr. Guilherme Luís Desiderio que sobre a questão do ônibus tem sido um 226 

problema grave, mas gostaria de falar de outra questão que são as filas dos 227 

restaurantes do CRUSP, tem aluno chegando atrasado não só por conta dos ônibus, 228 

mas também por conta dos restaurantes. Aproveita e pergunta a Profa. Dra. 229 

Rosângela Gavioli Prieto sobre a questão de aceitar ou não requerimentos para as 230 

disciplinas. Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto informa que estão 231 

acompanhando o fluxo do currículo 48014, e como vão concluir o currículo 48015, 232 

das demais licenciaturas não tem como acompanhar, pois isso caberia a cada 233 

unidade. Quanto a ofertas de disciplinas, diz que estamos no limite máximo de ofertas 234 

não só de docentes, mas também de espaço físico. Em termos de flexibilização para 235 

desligamento do tempo de conclusão a FEUSP, no âmbito da sua Comissão de 236 

Graduação, já tem uma decisão que permite analisar caso a caso para que nenhum 237 

aluno seja prejudicado neste período 2020-2021. Com a palavra o Prof. Dr. Jaime 238 



Francisco Parreira Cordeiro quer saber com relação ao processo eleitoral se a 239 

votação será eletrônica, pois tem a impressão que a votação eletrônica para diretor 240 

despolitiza muito a Faculdade. Com a palavra o Prof. Dr. Agnaldo Arroio responde 241 

que será eletrônica em função da pandemia e com base na Portaria de abril de 2020. 242 

IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. Memo. EDM/061/FE/08032022 - 243 

Eleitas para o mandato de 23/04/2022 a 22/04//2024 as Profas. Dras. Mônica Caldas 244 

Ehrenberg e Lúcia Helena Sasseron Roberto como chefe e vice-chefe do EDM, 245 

respectivamente. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 246 

aprovou por 13 (treze) votos e 01 (uma) abstenção. 1.2. Memo. EDM/079/29032022 247 

- REFERENDAR - Indicação do Prof. Dr. Agnaldo Arroio como representante titular 248 

da FEUSP junto à CoC de Licenciatura em Educomunicação para o mandato de 249 

29/02/2022 a 28/02/2025. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 250 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos pela unanimidade dos presentes. 1.3. 251 

Eleição do representante dos servidores técnicos e administrativos junto à 252 

Congregação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 253 

aprovou por 14 (catorze) votos pela unanimidade dos presentes. 1.4. 254 

Memo.EDF/23/16032022 - Indicação do Prof. Dr. Douglas Batista Emiliano, para 255 

participar como Membro Titular, junto à CoC Licenciaturas, devido ao pedido de 256 

desligamento da Profa. Sandra Sawaya por conta de sua aposentadoria. Colocada 257 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos 258 

pela unanimidade dos presentes.  1.5. Of. CEEITCC/FE/02/03032022 - Indicação de 259 

recondução do servidor Renato Melo Ribeiro para cumprir mandato de 02 anos, a 260 

partir de 15 de fevereiro de 2022, como representante titular da Seção de Estágios 261 

nesta Comissão. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 262 

aprovou por 14 (catorze) votos pela unanimidade dos presentes. 1.6. Carta/CoC-263 

Licencituras/24022022 - Indicação da educadora, Jany Elizabeth Pereira (titular), 264 

representante das Educadoras do PFP-FEUSP, junto a Comissão de Estágios, 265 

Estudos Independentes e TCC. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 266 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos pela unanimidade dos presentes. 2. 267 

CONCURSOS: 2.1. Memo.EDA/20/30032022 - Comissão Julgadora referente ao 268 

Edital 46/2019, visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular. Colocada 269 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12 (doze) votos 270 

pela unanimidade dos presentes. 3. CONVÊNIO: 3.1.OFÍCIO CCEx./003/22032022 - 271 

Proposta do curso de atualização “Repensando o currículo: as linguagens nas 272 



práticas educativas” – Edição 22.005 e do convênio Nº 47491 entre FEUSP, 273 

Associação Instituto Iungo e FUSP, sob coordenação da Profa. Dra. Valéria Amorim 274 

Arantes de Araujo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 275 

aprovou por 11 (onze) votos e 01 (uma) abstenção. 3.2. OFÍCIO CCEx./004/22032022 276 

- Proposta do curso de atualização “Repensando o currículo: Ciências” – Edição 277 

22.004 e do convênio Nº 47492 entre FEUSP, Associação Instituto Iungo e FUSP, 278 

sob coordenação da Profa. Dra. Valéria Amorim Arantes de Araujo. Colocada em 279 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos e 01 280 

(uma) abstenção. 3.3. OFÍCIO CCEx./005/22032022 - Proposta do curso de 281 

atualização “Repensando o currículo: humanidades” –Edição 22.004 e do convênio 282 

Nº 47493 entre FEUSP, Associação Instituto Iungo e FUSP, sob coordenação da 283 

Profa. Dra. Valéria Amorim Arantes de Araujo. Colocada em discussão e, a seguir em 284 

votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos e 01 (uma) abstenção. 3.4. 285 

OFÍCIO CCEx./006/22032022 - Proposta do curso de atualização “Repensando o 286 

currículo: projetos de vida e cidadania educativas” –Edição 22.004 e do convênio Nº 287 

47494 entre FEUSP, Associação Instituto Iungo e FUSP, sob coordenação da Profa. 288 

Dra. Valéria Amorim Arantes de Araujo. Colocada em discussão e, a seguir em 289 

votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos e 01 (uma) abstenção. 4. 290 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA: 4.1. Proc. 2018.1.2236.1.9. - Fernando Pucharelli de 291 

Santana- Pedido de revalidação do diploma obtido pelo solicitante na Universidade 292 

de Lisboa e o grau de Licenciado em Letras da Universidade de São Paulo. Parecer 293 

desfavorável à equivalência. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 294 

Congregação aprovou por 10 (dez) votos e 02 (duas) abstenções. 4.2. Proc. 295 

2020.1.1420.1.3. - Maria Lígia Gonçalves Rospantini - Pedido de revalidação do 296 

diploma obtido pela solicitante na Universidade de Tübigen e o grau de Licenciada 297 

em Letras da Universidade de São Paulo. Parecer desfavorável à equivalência.  298 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 10 (dez) 299 

votos e 02 (duas) abstenções.  5. PROFESSOR SÊNIOR: 5.1. Memo. 300 

EDF/16/04032022 - Profa. Dra. Marta Kohl de Oliveira - Encaminha documentação 301 

para renovação no Programa de "Professor Sênior". Colocada em discussão e, a 302 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos pela unanimidade 303 

dos presentes. 5.2. Memo. EDF/17/04032022 - Prof. Dr. Luiz Jean Lauand - 304 

Encaminha documentação para renovação no Programa de "Professor Sênior". 305 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) 306 



votos pela unanimidade dos presentes. 5.3. Memo. EDF/20/08032022 - Profa. Dra. 307 

Marília Pontes Sposito - Encaminha documentação para renovação no Programa de 308 

"Professor Sênior". Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 309 

aprovou por 11 (onze) votos pela unanimidade dos presentes. 6. OUTROS 310 

ASSUNTOS: 6.1. Memo. EDF/01/07022022 - Aproveitamento de estudos automático 311 

das disciplinas EDM0400 - Educação Especial e FLL1024 - Língua Brasileira de 312 

Sinais –EaD para a EDF1665 LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais de estudante 313 

ingressante na Licenciatura em Pedagogia por transferência interna ou por novo 314 

ingresso via vestibular. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 315 

Congregação aprovou por 11 (onze) votos pela unanimidade dos presentes. 6.2. 316 

Of./CPq/0036/15032022 - Proposta da Profa. Dra. Renata Lopes Costa Prado, 317 

docente adjunta da UFF, para participação no Programa de Professor Colaborador 318 

junto ao EDM, no período de 04/04 a 01/07/2022, sob supervisão da Profa. Dra. Maria 319 

Letícia de Barros Pedroso Nascimento. Colocada em discussão e, a seguir em 320 

votação, a Congregação aprovou por 10 (dez) votos pela unanimidade dos presentes. 321 

6.3. Proposta de revisão do artigo 3º e respectivo parágrafo do Regulamento da 322 

Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC. Colocada em discussão e, a 323 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 10 (dez) votos pela unanimidade dos 324 

presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e 325 

todas e deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara R. Gimenes, 326 

Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por 327 

mim                                        e pelo Diretor da FEUSP                                            328 

          na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 31 de março 329 

de 2022. 330 


