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236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 2 

SÃO PAULO. Às dez horas e 30 minutos do dia dezessete de junho de dois mil 3 

e dezenove, na sala 23 do Bloco B, da Faculdade de Educação da 4 

Universidade de São Paulo, realizou-se a 235ª Reunião Ordinária da Comissão 5 

de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Educação da 6 

Universidade de São Paulo, sob a Presidência do Professor Doutor Rogério de 7 

Almeida, com a presença das Professoras Doutoras Maria Ângela Borges 8 

Salvadori, Lucia Helena Sasseron Roberto, Ana Paula Martinez Duboc, Cassia 9 

Geciauskas Sofiato e Shirley Silva. I PARTE – EXPEDIENTE. Item 1. 10 

Expediente da Presidência da Comissão de Cultura e Extensão 11 

Universitária da FEUSP. O senhor presidente iniciou a reunião informando 12 

que temos dois pedidos de fomento para inclusão de pauta e os membros 13 

concordaram. Sobre a reunião do Conselho Universitário, o professor informou 14 

que foi discutido o reajuste salarial e a COP recomendou 0% mas o reitor 15 

manteve os 2,2%. Sobre o 18º Encontro USP Escola, professor informou que 16 

está na fase de inscrição dos cursistas e que houve alguns contratempos mas 17 

que a CCEx e Apoio Acadêmico estão conseguindo resolver e garantindo a 18 

realização do encontro. A realização do I Seminário Inter-Comissões teve baixo 19 

quórum, ele atribuiu a dificuldade de comunicação entre as comissões que 20 

atrapalhou a divulgação do evento. Apesar disso, as mesas foram ótimas e 21 

elogiadas pelos presentes. A profa. Lucia Sasseron acredita que o seminário 22 

ocorreu numa época de muitas atividades extras que conflitaram e implicaram 23 

em baixo quórum, sugere realizar o II Seminário na semana da pátria ou 24 

semana santa. A profa. Maria Ângela sugere que os docentes convidem as 25 

turmas a participa, como acontece com a Semana de Estudos Clássicos, assim 26 

garante o público interno. 2. Expediente dos Membros da Comissão de 27 

Cultura e Extensão Universitária da FEUSP. A Profa. Maria Angela solicita 28 

que seja pautado para próxima reunião o Projeto FEUSP Convida, para ser 29 

discutido como receber as escolas e criar um material para apresentação que 30 

seja comum a todos. A profa. Shirley informa que está saindo da CCEx para 31 

assumir outras responsabilidades, o senhor presidente agradece a toda 32 
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colaboração da professora na comissão. II PARTE – ORDEM DO DIA. 1. 33 

Aprovação de ata 235ª R.O. Aprovada. 2. Referendar aprovação de cursos. 34 

2.1. Curso de difusão “Dos limites da obrigatoriedade: quando secretarias e 35 

escolas se encontram com a BNCC”, sob coordenação da Profa. Dra, Claudia 36 

Galian. 2.2. Curso de difusão “A formação da biblioteca pessoal: efeitos 37 

refeitos”, sob coordenação da Profa. Dra. Vivian Batista da Silva. 2.3. Curso de 38 

Atualização – USP Escola – “Materiais para o ensino de matemática no ensino 39 

fundamental”, sob coordenação do Prof. Dr. Zaqueu Vieira Oliveira. 2.4. Curso 40 

de Atualização – USP Escola – “Planejamento de ensino de ciências em uma 41 

perspectiva sociocultural por meio de temas sociocientíficos”, sob coordenação 42 

do Prof. Dr. Marcelo Giordan. 2.5. Curso de Atualização – USP Escola – “A 43 

cidade vivenciada – percursos e reflexões pedagógicas”, sob coordenação da 44 

Profa. Dra. Marcia Gobbi. 2.6. Curso de Atualização – USP Escola – “Práticas 45 

educacionais hoje: caminhos para a democracia, diversidade e justiça escolar”, 46 

sob a coordenação da Profa. Dra. Fabiana Jardim. 2.7. Curso de Atualização – 47 

USP Escola – “Desafios da formação docente para educação básica na 48 

atualidade”, sob coordenação da Profa. Dra. Monica do Amaral. Todas as 49 

aprovações foram referendadas. 3. Aprovação de relatório acadêmico. 3.1. 50 

Curso de difusão “Financiamento da educação: comparações internacionais”, 51 

sob a coordenação do Prof. Dr. Cesar Minto. Aprovado por unanimidade. 3.2. 52 

Curso de difusão – USP Escola – “Currículo e Cultura”, sob coordenação do 53 

Prof. Dr. Marcos Neira. Aprovado por unanimidade. 4. Referendar aprovação 54 

de relatório acadêmico de cursos. 4.1. Curso de difusão: A Educação 55 

especial na perspectiva histórico-cultural e sua prática n o sistema educacional 56 

cubano, sob coordenação da Profa. Dra. Leny Mrech. 4.2. Curso de difusão: 57 

Excel – do básico ao intermediário – edições 19.001 e 19.002  – sob 58 

coordenação do Prof. Dr. Marcos Garcia Neira. 4.3. Curso de difusão: A 59 

formação da biblioteca pessoal: efeitos refeitos, sob coordenação da Profa. 60 

Dra. Ana Laura Godinho Lima. 4.4. Curso de atualização: Educação especial e 61 

a formação docente – USP ESCOLA – sob coordenação da Profa. Dra. Shirley 62 

Silva. 4.5. Curso de atualização: Africanidade e afrobrasilidades: corpo, 63 

pensamento e cultura – USP ESCOLA – sob coordenação do Prof. Dr. Rogério 64 
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de Almeida. 4.6. Curso de atualização: Escola pública democrática: 65 

(re)construindo conceitos – USP ESCOLA – sob coordenação do Prof. Dr. 66 

Rogério de Almeida. 4.7. Curso de atualização: Direitos humanos, gênero e 67 

diversidade na escola – USP ESCOLA – sob coordenação da Profa. Dra. 68 

Fabiana Jardim. Todos os relatórios foram referendados. 5. Aprovação e 69 

classificação dos projetos do 4º Edital Santander/USP/FUSP. 5.1. Projeto 70 

Caderno literatura e educação, sob coordenação da Profa. Dra. Neide 71 

Rezende. 5.2. Projeto Formação de professores e museus de ciências: 72 

produzindo materiais educativos, coordenação da Profa. Dra. Martha 73 

Marandino. Os dois projetos atendem ao edital e tem caráter extensionista, 74 

porém o projeto Formação de professores e museus de ciências: produzindo 75 

materiais educativos atinge maior público, gera material educativo e tem maior 76 

impacto social. Os membros decidem por unanimidade aprovar os dois projetos 77 

e classificar o projeto Formação de professores e museus de ciências: 78 

produzindo materiais educativos como prioridade um e o projeto Caderno 79 

literatura e educação prioridade dois. 6. Ciência do oficio PRCEU Circular – 80 

012/2019 – Sobre o formulário de fomento às iniciativas de Cultura e 81 

Extensão. Os membros tomaram ciência. 7.1. Ciência da participação da 82 

Profa. Martha Marandino na coordenação do curso “Serra da Capivara: 83 

nossos espaços culturais, conhecimento científico e práticas 84 

pedagógicas”, realizado em Parceria com a Universidade do Vale do São 85 

Francisco/UNIVASF, a Fundação do Homem Americo/FUMDHAM e a 86 

Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo Nonato. Os membros 87 

tomaram ciência. 8. Organização da participação da FEUSP na Feira USP e 88 

as Profissões a ser realizada no período de 22 a 24 de agosto de 2019. Os 89 

membros concordaram em solicitar verba da PRCEU para pagamento aos 90 

monitores, consultar disponibilidade de docentes e funcionários, elaborar um 91 

guia para orientar todos que ficarão no estande. Foi decidido que será 92 

encaminhado um ofício para as Comissões de Graduação e de Pós-Graduação 93 

solicitando detalhes sobre as formas de ingresso na Universidade. Decidiu-se 94 

também solicitar ao setor de Comunicação e Mídia a confecção de banners 95 

sobre grade curricular de pedagogia, pós-graduação, projeto de extensão da 96 
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rede pública, cursos de extensão e eventos, em todos colocar um QR code 97 

com o link de cada página. Será encaminhado ofício à PRCEU solicitando 98 

interpretes de libras para atendimento de pessoas com deficiência auditiva. 99 

Nada mais havendo, o Senhor Presidente, Prof. Dr. Rogério de Almeida, dá por 100 

encerrada esta reunião. E, para constar eu, Roberta Bido de Almeida, lavrei a 101 

presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes na reunião 102 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 15 de agosto de 2019. 103 


