
543ª 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 quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte 4 

e dois, realizou-se a 543ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da 5 

Faculdade de Educação, sob a presidência da Senhora Diretora Professora Doutora 6 

Carlota Boto, e com a presença dos membros: Professores/as Doutores/as Valdir 7 

Heitor Barzotto, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, José Sérgio Fonseca de Carvalho, 8 

Kimi Tomizaki, Anete Abramowicz, Maurilane de Souza Biccas, Cláudia Valentina 9 

Assumpção Galian, Vivian Batista da Silva, Emerson de Pietri, Rogério de Almeida, 10 

Elio Carlos Ricardo, Ocimar Munhoz Alavarse, Jaime Francisco Parreira Cordeiro, 11 

Mônica Caldas Ehrenberg, o Senhor Guilherme Luís Desiderio, representante 12 

discente da graduação, a Senhora Miriam Fernandes Muramoto, suplente do 13 

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

representante dos servidores não docentes. Justificaram a ausência os Profs. Drs. 15 

Maria da Graça Jacintho Setton, Teresa Cristina Rebollo Rego de Morais, Claudia 16 

Rosa Riolfi, Mônica Appezzato Pinazza, Roni Cleber Dias de Menezes e Marcos 17 

Sidnei Pagotto-Euzebio. Havendo número legal, a Senhora Diretora declara aberta a 18 

543ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E 19 

VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. Discussão e Votação da Ata da 542ª Reunião Ordinária 20 

da Congregação da FEUSP, realizada no dia 24/02/2022.Colocada em discussão e, 21 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 09 (nove) votos e 04 (quatro) 22 

abstenções. IIª Parte – EXPEDIENTE – 1. Expediente da Direção: Com a palavra, a 23 

Profa. Dra. Carlota Boto primeiramente diz que ela e o Prof. Valdir agradecem a 24 

confiança da comunidade que os elegeram diretor e vice-diretor da FEUSP. Pede 25 

desculpa pela mudança da reunião, pois foi pela vacância da direção. Em princípio o 26 

mandato se iniciaria em 23/04, entretanto por causa dos feriados houve um atraso na 27 

assinatura do Reitor e também da publicação no Diário Oficial. O Prof. José Sérgio 28 

como decano iria presidir a Congregação, mas não poderia ser inserida na pauta as 29 

eleições das comissões estatutárias, pois depende da eleição da direção, então 30 

oficialmente só poderia acontecer na primeira reunião após a posse da nova diretoria. 31 

Na quarta-feira ficaram sabendo que a publicação sairia na quinta-feira, isso impediu 32 

que o Prof. José Sérgio conduzisse a reunião e na quinta-feira não haveria tempo 33 

hábil para votação das comissões, então foram orientados pela PG a adiar essa 34 
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primeira Congregação. Continuando agradece o trabalho das comissões com relação 35 

a Avaliação Institucional, onde fizeram um relatório muito bem feito e no prazo 36 

estipulado. A data de entrega dos relatórios pelos departamentos está prevista para 37 

16/5 e a partir daí teremos o trabalho da comissão da Unidade. Com relação a essa 38 

comissão contávamos com a participação dos representantes dos doutores que é a 39 

Profa. Mônica Caldas, mas como ela assumiu a chefia do EDM pediu para ser 40 

substituída. A Profa. Carlota pergunta se alguém gostaria de entrar como 41 

representante dos doutores nessa comissão, para elaboração do relatório da 42 

avaliação institucional na parte que diz respeito à Unidade. Com a palavra a Profa. 43 

Dra. Mônica Caldas Ehrenberg informa que o trabalho está muito adiantado e na reta 44 

final, e que hoje a comissão está composta pelos Profs. Vinício e Claudia Riolfi. A 45 

Profa. Carlota fala se ninguém se dispuser entrarão em contato depois pedindo que 46 

alguém se voluntarie. Continuando informa que no dia 23 o Prof. Marcos pediu que 47 

indicassem dois docentes para representação no eixo temático de educação que a 48 

Reitoria organizou. A Reitoria está colocando sua plataforma sob a divisão e a 49 

chamada de vários profissionais nessa divisão por eixo temático, ele então pediu para 50 

que fosse indicada dois docentes até o dia 25. Como não havia tempo de esperar a 51 

Congregação que estava marcada para o dia 28, indicaram os Profs. José Sérgio e 52 

Vinício. Mesmo antes da finalização da direção do Prof. Vinício tiveram um período 53 

de transição e gostaria de deixar os agradecimentos no seu nome e do Prof. Valdir 54 

para o Prof. Marcos e Vinício pelas inúmeras reuniões, apenas com a finalidade de 55 

colocá-los a par da situação dos setores administrativos e acadêmicos da Faculdade, 56 

isso proporcionou uma transição harmoniosa e segura. Eles também participaram 57 

ainda da reunião com as chefias administrativas e também de outra reunião com as 58 

chefias dos departamentos. Pretendem continuar fazendo todos os meses essas 59 

reuniões, como já haviam sido feitas anteriormente. Aproveita para agradecer as 60 

Comissões de Graduação e de Pós-Graduação pela aula magna inaugural com o 61 

Prof. Rubens Barbosa de Carvalho. Comunica que teremos ainda pelo GT de 62 

Educação Básica um debate chamado: A escola voltou, e agora? Acontece amanhã 63 

às 14h e tem como convidados os Profs. Romualdo e Ocimar, contando com a 64 

mediação do professor Jaime. Informa que no período de quatro anos da Reitoria 65 

teremos direito a 17 claros efetivos em RDIDP e 01 em RTC, o qual, entretanto, pode 66 

ser convertido para RDIDP. Desses, 6 cargos em RDIDP e 1 em RTC serão 67 

concedidos entre 2022 e 2023. Comenta que amanhã terão reunião com a Prefeitura 68 



do Campus sobre as prioridades administrativas. Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir 69 

Heitor Barzotto fala sobre a participação da FEUSP em debates externos. Informa 70 

que ainda quando o Prof. Marcos era diretor, ele e o Prof. Rogério foram indicados 71 

para compor o grupo de humanidades, que está discutindo o documento da Agência 72 

USP de Inovação que foi aprovado no ano passado, com um ano para ajustar seu 73 

regulamento. Já participaram de duas reuniões e vão fazer uma reunião interna na 74 

FEUSP no dia 17/05. A Pró-Reitoria de Pesquisa está sendo transformada em Pró-75 

Reitora de Pesquisa e Inovação e as Comissões de Pesquisas das unidades estão 76 

sendo transformadas em Comissões de Pesquisas e Inovação. Diz que, pelos 77 

debates que já viram, é muito importante que todos estejam presentes dizendo como 78 

é que entendemos a inovação nas humanidades. Um outro grupo que o professor 79 

Valdir diz estar participando integra um movimento de vários anos na USP, que é pela 80 

construção de uma política multilíngue. Elaboraram um documento propondo para a 81 

nova Reitoria a constituição de um grupo para escrever uma política linguística, assim 82 

a USP poderá continuar participando do Idioma sem Fronteiras. A Pró-Reitoria de 83 

Graduação tem como projeto implementar a língua estrangeira em todos os cursos. 84 

Foram chamados para uma reunião onde estava presente a Pró-Reitoria de Extensão 85 

que tinha um programa intitulado “Inglês para Todos”, que se tornou “Língua para 86 

Todos” e dia 09 um grupo de línguas estrangeiras da FFLCH e basicamente todos os 87 

nossos professores de metodologia do ensino de língua estrangeira terão reunião na 88 

Reitoria. Nesse movimento está previsto um seminário, ainda sem data, para discutir 89 

o maior número de unidades possíveis, porque alguns cursos dependem de outras 90 

línguas para fazer seus intercâmbios. 2. Expediente das Comissões e Conselhos 91 

Centrais: a. Conselho Universitário. Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Boto 92 

informa que o Reitor começou a reunião apresentando o quadro dos claros que foram 93 

concedidos e as necessidades de substituir uma política de contratação de temporário 94 

por efetivos, inclusive em virtude de uma nova lei que regulamenta o assunto. Esse 95 

também seria o compromisso da chapa que venceu a Reitoria. O Reitor disse que o 96 

mesmo estudo que foi feito com o quadro docente será feito com o quadro de 97 

funcionários. Em seguida foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela 98 

Superintendência de Tecnologia de Informação – STI com destaque para a integração 99 

do portal dos serviços computacionais. Foi criada uma Pró-Reitoria de Inclusão e 100 

Pertencimento da USP. Votaram também a incorporação do tema da inovação a Pró-101 

Reitoria de Pesquisa, que passa a ser Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação com o 102 



argumento que a inovação está na agenda das principais universidades do mundo, a 103 

questão de como o conhecimento deve se transformar em conhecimento útil para a 104 

sociedade etc, foi falado da USPIN que deve apoiar essa política de inovação com 105 

planejamento estratégico. No debate houve um aluno que questionou o ponto que já 106 

havíamos sublinhado na Congregação que é a ideia do empreendedorismo como um 107 

fim da Universidade e o Reitor se comprometeu a retirar essa ideia de 108 

empreendedorismo das finalidades. Foi aprovado essa incorporação da inovação com 109 

muita discussão. Concederam um título de Professor Honoris a Causa a Maria da 110 

Penha da lei Maria da Penha. Em seguida, houve apenas discussões sobre 111 

alterações de nomes de unidades como da FEA que passa a se chamar Faculdade 112 

de Economia, Administração e Contabilidade e a EEFE passa se chamar só Escola 113 

de Educação Física. Comunica que a Profa. Ana Lucia Duarte Lanna foi nomeada 114 

Pró-Reitora de Inclusão. A professora Carlota, combinou que os Profs. Fabio e Vivian 115 

que iria se manifestar no CO sobre a necessidade de contratação de professor para 116 

a Escola, pois é um terreno de formação dos nossos estudantes e é uma escola de 117 

excelência na Rede. Foi muito bem recebida essa solicitação e ela então aproveitou 118 

para convidar a Profa. Maria Arminda para uma visita a Escola ela aceitou e o Pró-119 

Reitor de Graduação se manifestou dizendo que também gostaria de estar presente 120 

a essa visita. b. Conselho de Pós-Graduação - Com a palavra, o Prof. Dr. José 121 

Sérgio Fonseca de Carvalho informa que dará as informações como membro da CPG. 122 

Comunica que começou o processo seletivo para o próximo ano com cerca de 640 123 

inscrições, sendo 630 homologadas. Já está em vigor o fato do CNPq deixar de 124 

fornecer uma cota de bolsas ao programa. Comenta que isso vai nos impactar 125 

fortemente. Comunica que deram início aos debates sobre uma política curricular da 126 

pós-graduação. Já fizeram uma primeira reunião presencial e abordaram o assunto 127 

na última reunião da CPG. Dia 03 ocorreu uma reunião com os ingressantes para a 128 

preparação das próximas provas de língua estrangeira. Menciona que a seleção do 129 

prêmio tese USP foi para um orientando da Profa. Marília. Explica que as verbas do 130 

PROAP não gastas de 2020 de 308 mil voltam para FEUSP e a verba depositada 131 

para o cartão pesquisador praticamente será quase inteiramente gasta. A verba de 132 

2021 é de 240 mil. Lembra ainda que muitos professores têm que fazer seu 133 

recredenciamento em julho junto à CPG. Aproveita para desejar uma ótima gestão 134 

aos Profs. Carlota e Valdir. c. Conselho de Graduação - Com a palavra, o Prof. Dr. 135 

Emerson de Pietri informa que participou do último CoG e diz que foi uma reunião 136 



bastante breve que aconteceu em 14/04. Informa que foi aberta pelo Pró-Reitor, Prof. 137 

Aluísio, onde deu informações sobre a proposta de trabalho dessa gestão da Pró-138 

Reitoria, em relação a uma tentativa de reorganização do funcionamento do CoG e 139 

das câmaras que ele compõe. Ele fez um breve resumo das funções de cada umas 140 

das câmaras e logo em seguida a palavra foi passada ao Prof. Marcos Neira que 141 

destacou dois aspectos dessa gestão, que seria a preocupação em pensar nos 142 

moldes de organização curricular na USP e estabelecimento de programas para 143 

contenção da evasão. Em função dessa preocupação vão ser pensados e propostos, 144 

instrumentos de acompanhamento dos percursos acadêmicos dos estudantes, tanto 145 

do processo de ingresso e permanência desses estudantes no curso. Outros informes 146 

que o Pró-Reitor trouxe é sobre o GT de Política Linguística na USP, também um 147 

trabalho de formação pedagógica de docentes, informações sobre o PIBID, com as 148 

reuniões que foram feitas com as CoCs de Licenciaturas e a manifestação é do grupo 149 

que trabalha nos programas, de sua intenção de permanecer nos programas e darem 150 

continuidade a esse programa. Continuando comunica que foi feita menção ao 151 

Congresso de Graduação da USP, que é feito em julho, mas o Pró-Reitor pediu as 152 

unidades discutam e enviem considerações sobre a pertinência de realizar o 153 

congresso em julho ou não, em função das retomadas das atividades presenciais que 154 

podem estar exigindo um cuidado maior das Unidades, ou um adiamento para que as 155 

unidades pudessem participar desses trabalhos. Outra informação trazida por 156 

demanda discente é que os restaurantes universitários vão ter suas taxas de 157 

ocupação ampliadas para 75% para diminuir as filas e outra demanda é sobre os 158 

transportes, a dificuldade dos estudantes de se deslocar até a USP. O Pró-Reitor 159 

informou que há uma discussão em andamento entre a Reitoria e os órgãos da 160 

Prefeitura para encontrar uma solução. O Prof. Marcos Neira fez um pedido para que 161 

as comissões de graduação indiquem docentes que possam participar desse GT para 162 

reelaboração curricular. d. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, o Prof. Dr. Elio 163 

Carlos Ricardo informa que como decano, deseja votos de sucesso à direção que se 164 

inicia. Diz que estão trabalhando e em vias de conclusão da organização de 165 

orientações para elaboração de pareceres, projetos, formulários de avaliações para 166 

terem mais informações na hora de tomar decisões aos projetos que chegam na 167 

comissão. Estão buscando organizar os aspectos burocráticos principalmente do pós-168 

doutorado. e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, o Prof. 169 

Dr.  Rogério de Almeida inicia parabenizando os Profs. Carlota e Valdir por assumirem 170 



essa importante missão de dirigir a FEUSP, desejando uma ótima gestão. Comenta 171 

que está representando a CCEx, aproveita para dizer que as Profas. Ana Paula e 172 

Cássia fizeram uma ótima gestão e como decano já enfatiza corroborando com a 173 

candidatura delas dizendo que darão continuidade ao trabalho competentíssimo que 174 

vem fazendo. Continuando informa que surgiu uma proposta de curso especialização 175 

pago, e isso é inédito na FEUSP, porque seria inteiramente pago pelos alunos que 176 

participarão do curso. Isso demandou uma conversa com a direção e chefia de 177 

departamento, pois isso fere a missão da Faculdade, temos uma tradição de fazer os 178 

encaminhamentos através de convênios, entidades que vão arcar com os cursos de 179 

especialização. Fala que isso trouxe uma decisão de fazer um debate sobre o 180 

assunto. 3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a 181 

palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva quer registrar o quanto estão contentes 182 

com a presença dos Profs. Carlota e Valdir na direção desejando sucesso. Com 183 

relação a reforma do Bloco A da Escola, já estão com a mudança marcada para 23 a 184 

27/05. Entendem que a mudança junto com as aulas do fundamental I é muito 185 

perigoso, estão estudando o remanejamento das aulas. Essa semana vão conversar 186 

com as famílias para informar a dinâmica da reforma e sobre os dias letivos. Lembra 187 

que com  relação a realização de estágios curriculares na Escola, os estagiários 188 

também estão acompanhando o processo de mudança. Continuando diz que gostaria 189 

de compartilhar uma preocupação que é a inclusão que é um grande princípio da EA. 190 

O cenário da Escola é que desde o 1º ano do fundamental I até 3º do ensino médio. 191 

A EA tem 19 estudantes com necessidades especiais das mais variadas, isso mobiliza 192 

a Escola de maneira que possam garantir o desenvolvimento de ações pedagógicas 193 

que garantam a permanência desses estudantes na Escola e o acesso ao seu 194 

currículo e seu aprendizado. Traz essa questão aqui, pois a EA tem a carência de 195 

alguns profissionais e parte deles são justamente que podem suprir as necessidades 196 

que a escola tem para o atendimento aos estudantes. Em abril organizaram um ofício 197 

que foi encaminhado à direção pedindo e justificando a contratação de 09 198 

profissionais. Como é uma questão muito urgente fica aberta a colaborações que se 199 

possa ter aqui dos colegas especializados nessas questões. 4. Expediente dos 200 

Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de 201 

Souza cumprimenta os Profs. Carlota e Valdir pela eleição. Informa que ontem no CO 202 

fez uma fala no ponto da criação da Pró-Reitoria de Inclusão, enfatizou a questão dos 203 

funcionários dentro desse tema, que é importante que incorporem nos seus objetivos 204 



também pensar as relações de trabalho dentro da USP, incluindo funcionários 205 

administrativos e docentes, temas por exemplo como adoecimento mental. Comenta 206 

que tem uma preocupação com a política institucional, depois da centralização do 207 

DRH, isso eliminou a possibilidade de conversas e diálogos nas unidades o que 208 

tornou a situação para os funcionários muito difícil. Tem também uma postura da PG 209 

que é bastante reacionária em muitos momentos. Faz um apelo a nova direção que 210 

assuntos que envolvam funcionários busquem conversar no âmbito da Unidade antes 211 

de encaminhar para a PG. A Profa. Carlota comenta que a fala do Sr. Reinaldo no 212 

CO sobre a questão do adoecimento mental foi muito importante. Com a palavra, o 213 

Prof. Dr. Elio Carlos Ricardo comunica que fizeram há um tempo atrás a proposta de 214 

criação de um Núcleo de Atividades de Cultura e Extensão na FEUSP – NASCE, onde 215 

ele é coordenador, e tem a colaboração não só de docentes da USP, mas do IO, ICB, 216 

do Butantã, do IPEN e ex-alunos que são professores da Rede Pública. O NASCE 217 

deve gerar os próprios recursos para as atividades, e umas das atividades são os 218 

cursos de especialização. Iniciaram a proposta de um curso de Educação Científica, 219 

Tecnológico Ambiental e  ele vem de uma demanda, é um curso pago. Existe também 220 

uma demanda para um curso na área de comunicação e divulgação da ciência pela 221 

tecnologia. Esse curso pelas características do NASCE é uma forma de gerar 222 

recursos, mas vão buscar fazer cursos na sequência que não sejam pagos via editais. 223 

Vai ser uma atividade sempre do Núcleo, curso de especialização. Sem essa 224 

atividade do curso de especialização pago as outras de extensão/atualização não 225 

seriam possíveis serem gratuitas. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. 226 

Eleição eletrônica para escolha do Presidente e Vice-Presidente nas Comissões 227 

Estatutárias. Resultado da eleição das Comissões Estatutárias - Colocada em 228 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 09 (nove) votos pela 229 

unanimidade dos presentes. 1.2. RETIRADO DE PAUTA - Indicação do representante 230 

e respectivo suplente da Congregação no Conselho Universitário. 1.3. Resultado da 231 

eleição dos representantes discentes e respectivos suplentes da Pós-Graduação. 232 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 09 (nove) votos 233 

pela unanimidade dos presentes. 2. CONCURSO:  2.1. Relatório Final do Concurso 234 

Público de Títulos e Provas visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor 235 

Doutor, junto ao EDF, na área de conhecimento de Sociologia da Educação. Edital 236 

117/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 237 

(onze) votos pela unanimidade dos presentes. 2.2. Relatório Final do Concurso Público 238 



de Títulos e Provas visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, junto 239 

ao EDM, na área de conhecimento de Ensino de História. Edital 103/2019. Colocada 240 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos pela 241 

unanimidade dos presentes. 2.3. Relatório Final do Concurso de Títulos e Provas para 242 

provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, junto ao EDM, na área de Ensino 243 

de Ciências e Matemática. Edital 48/2019. Colocada em discussão e, a seguir em 244 

votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos pela unanimidade dos presentes. 2.4. 245 

MEMO. EDA/21/01042022 - Solicita abertura de Concurso de Livre-Docência junto ao 246 

EDA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) 247 

votos pela unanimidade dos presentes. 3. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA: 3.1. Proc. 248 

2020.1.2386.1.3. - ABDULLATIF KASSAB - Pedido de revalidação de diploma de 249 

Licenciado em Pedagogia, expedido pela "University of Aleppo" na Síria. Parecer 250 

emitido pela Profa. Dra. Katiene Nogueira da Silva - EDM/FEUSP. Colocada em 251 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos pela 252 

unanimidade dos presentes. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. Of/SD/32/17022022 - 253 

Cessação da designação, como Diretor da FEUSP, do Prof. Dr. Marcos Garcia Neira. 254 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos 255 

pela unanimidade dos presentes. 4.2. REFERENDAR - Carta de desligamento da Profa. 256 

Dra. Cláudia Valentina A. Galian da coordenação da CoC Licenciaturas da FEUSP. 257 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 09 258 

(nove) votos e 01 (uma) abstenção. 4.3. Relatório relativo à Coordenação da CoC 259 

Licenciaturas FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 260 

Congregação referendou por 11 (onze) votos e 01 (uma) abstenção. 4.4. Relatório de 261 

gestão da Comissão de Pós-Graduação (2020 - 2022). Colocada em discussão e, a 262 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos pela unanimidade dos 263 

presentes. 4.5. Moção de Repúdio à implementação do Programa de Escolas Cívico-264 

Militares do Governo do Estado de São Paulo. A Congregação tomou conhecimento. 265 

Nada mais havendo, a Senhora Diretora agradeceu a presença de todos e todas e 266 

deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara R. Gimenes, Assistente 267 

Técnica   Acadêmica, lavrei    e    digitei   a  presente  ata,  que  será   assinada         por 268 

mim                               e pela Diretora da FEUSP                             na reunião em 269 

que for discutida e aprovada. São Paulo, 04 de maio de 2022. 270 


