
Boletim nº 05 da Gestão FEUSP 2018-2022   

(Setembro de 2018) 

 

O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão 

no período e dar publicidade aos encaminhamentos. Também está disponível no site da 

FEUSP (Institucional >> Diretoria). 

 

FEUSP, 50 e EA, 60 

Com o intuito de organizar o cronograma das atividades comemorativas dos 50 anos 

da FEUSP e 60 anos da Escola de Aplicação, criou-se uma comissão com membros dos 

vários segmentos da comunidade.  

 

Conselho Consultivo 

O calendário para eleição do Conselho Consultivo foi divulgado. A primeira reunião está 

prevista para novembro, ocasião em que serão analisadas e discutidas as sugestões do 

GT Contra a Transfobia. 

 

GT Escola de Aplicação 

O coletivo analisou e discutiu duas propostas de reorganização da gestão administrativa 

e pedagógica da Escola de Aplicação. O próximo passo será submetê-las à apreciação 

dos/as profissionais que atuam na escola, estudantes e seus familiares, a fim de coletar 

contribuições. Na sequência, o assunto será discutido no Conselho de Escola e na 

Congregação. 

 

Movimentação interna de funcionários/as técnico-administrativos/as 

Com base em análises realizadas sobre os serviços e necessidades de cada setor, tiveram 

prosseguimento as conversas e consultas a respeito de possíveis movimentações de 

funcionários/as técnico-administrativos/as. 

 

PROAP 

A CPG e a Assistência Financeira analisaram as regras para uso dos recursos 

financeiros, fizeram a distribuição entre as áreas e estabeleceram prazos. Em função 

das dificuldades e exigências do sistema SICONV que acabam dificultando ou 

impedindo o uso da verba em tempo útil, após várias reuniões com a presidência, 



funcionários da Seção de Pós-Graduação e da Assistência Financeira, concluiu-se pela 

supressão de alíneas de gastos e conversas com cada coordenador/a. 

 

Parceria com a SME de São Paulo 

Funcionários/as técnico-administrativos/as, docentes e um estudante assistiram à 

apresentação de um “diagnóstico” da rede municipal por representantes da COPED e 

DIEFEM da SME de São Paulo e conheceram algumas demandas. As sugestões foram 

registradas, encaminhadas à comunidade  e serão objeto de discussão em uma reunião 

já agendada. 

 

Parceria com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de 

São Paulo (EFAP) 

Por sugestão de um docente, foi realizada uma visita à instituição, dando início a uma 

conversa sobre possíveis parcerias em programas de formação continuada.  

 

Acompanhamento do uso das máquinas copiadoras 

O acompanhamento do uso das máquinas copiadoras no primeiro quadrimestre 

permitiu identificar equipamentos que excederam a quantidade contratual de cópias, 

enquanto outros ficaram abaixo. Propostas para uma distribuição mais equilibrada 

serão analisadas após consulta aos setores envolvidos. 

 

Compensação de horas e IfPonto 

As reuniões com as chefias dos setores objetivaram discutir os termos de uma nova 

portaria sobre a compensação de horas (aguardando o resultado de consulta 

encaminhada ao DRH) e esclarecimentos acerca do IfPonto. Com a assinatura de um 

novo Acordo Coletivo de Trabalho foi agendada uma reunião com todos/as os/as 

funcionários/as para esclarecimentos.  

 

Higienização dos banheiros do bloco B 

Após análise dos materiais disponíveis no mercado, adquiriram-se lixeiras de 200 litros 

para descarte das toalhas de papel utilizadas e a aquisição de lixeiras mais adequadas 

aos boxes encontra-se na fase final.  

 

Novas publicações 



Durante a roda de conversa com diversos membros da comunidade FEUSP que 

aconteceu após o workshop sobre o Portal de Livros Abertos da USP surgiu a ideia de 

compor um Conselho Editorial da Unidade e lançar um edital para publicação de livros 

autorais ou coletâneas. As tratativas já começaram. 

 

Centro de Memória da Educação da FEUSP 

Durante as conversas com a coordenação do CME retomaram-se as propostas de 

ações coordenadas com o MEB e o Labrimp, o fortalecimento do centro com a busca 

de recursos e o engajamento de pesquisadores/as. 

 

Creches 

Após reunião com as diretoras das creches em que se discutiu a situação em que se 

encontram as/os profissionais, as crianças e as condições de trabalho, surgiu a 

proposta de convidar as docentes da FEUSP que atuam na Educação Infantil para 

agregarem-se ao grupo de trabalho. A primeira reunião já foi agendada.  

 

Semana da Educação 

A Comissão Organizadora da Semana da Educação solicitou uma conversa para avaliação 

do evento e apresentação de propostas para 2019. Discutiram-se algumas ideias ainda 

incipientes e o coletivo foi estimulado a formalizá-las e apresentá-las à CG e CoC 

Pedagogia. 

 

Espaços 

Após o levantamento do uso das salas do bloco A e das necessidades realizado pelas 

chefias dos departamentos, a utilização dos espaços foi discutida com a presença da 

Assistência Administrativa. Na ocasião também foi abordada a vistoria para avaliação 

das condições de segurança.  

O pedido encaminhado pela Assistência Administrativa à Superintendência do Espaço 

Físico (SEF) foi atendido. Nos próximos dias, uma arquiteta avaliará a lanchonete. É o 

primeiro passo para elaboração da licitação para contratar a empresa que fará o 

projeto de reforma. 


