
Boletim nº 06 da Gestão FEUSP 2018-2022   

(Outubro de 2018) 

 

O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão no período e 

dar publicidade aos encaminhamentos. As edições anteriores estão disponíveis no site da FEUSP 

(www.fe.usp.br >> Institucional >> Diretoria). 

 

FEUSP, 50 e EA, 60 

Os trabalhos da comissão tiveram início, surgiram várias ideias e propostas de atividades 

comemorativas ao longo de 2019 e foram constituídos 4 grupos de trabalho: História e Memória, 

Projetos (Fomento), Escola de Aplicação e Comunicação.  

 

Conselho Consultivo 

A FEUSP já possui um Conselho Consultivo, cuja primeira reunião acontecerá no dia 14 de novembro, 

às 17h30, no laboratório 05 (térreo do Bloco B). Na ocasião serão analisadas e discutidas as sugestões 

encaminhadas pelo GT Contra a Transfobia, além dos assuntos que a comunidade encaminhar 

pessoalmente ou pelo e-mail cconsultfe@usp.br. 

 

GT Escola de Aplicação 

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

da Escola de Aplicação. Ambas serão submetidas à apreciação da comunidade FEUSP no dia 10/11, das 

9h às 12h, no auditório da EA, a fim de coletar contribuições. Na sequência, o assunto será discutido 

na reunião do Conselho de Escola que acontecerá no dia 14/11, com previsão de encaminhamento 

para a reunião da Congregação do dia 29/11. 

A questão da Supervisão Escolar foi objeto de discussão com a Chefia de Gabinete da Reitoria. A 

sugestão encaminhada por um docente (e discutida) durante as reuniões do GT Escola de Aplicação foi 

apresentada. Estamos no aguardo de uma resposta sobre o assunto. 

 

Solicitação de claros docentes 

Em reunião com a Chefia de Gabinete, juntamente com a Chefia do EDM, a Direção do IPUSP e a 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Psicologia, foi explicitada a impossibilidade de oferecer as 

disciplinas Metodologia do Ensino de Psicologia I e II. Após a reapresentação de argumentos das duas 

unidades, o Chefe de Gabinete comprometeu-se a levar o caso à Comissão de Claros Docentes que, 

segundo informou, ainda não se reuniu neste semestre.  

A Assistência Acadêmica solicitou e obteve o retorno do claro concedido para o EDA, cujo concurso foi 

cancelado na última reunião do Co. 

 

Movimentação interna de funcionários/as técnico-administrativos/as 

Com base em análises dos serviços e necessidades de cada setor, tiveram prosseguimento as conversas 

e consultas a respeito de possíveis movimentações de funcionários/as técnico-administrativos/as. Para 

além da tentativa de atender aos pedidos apresentados diretamente pelos/as funcionários/as, os 

esforços se concentraram na Seção de Pós-Graduação. Em paralelo, foi realizado um estudo detalhado 

do organograma da FEUSP com vistas a melhorar o fluxo dos serviços. 

 

 

 

http://www.fe.usp.br/


Sugestões para as Diretrizes Orçamentárias 2019 

Após a análise dos gastos efetuados até o presente momento e do montante já empenhado, os 

professores e a professora da FEUSP que têm assento no Conselho Universitário contaram com a 

assessoria da Assistência Financeira para elaborarar conjuntamente as respostas ao formulário 

encaminhado pela Reitoria com vistas à construção das Diretrizes Orçamentárias 2019. Foram 

sinalizadas várias insuficiências do orçamento vigente (dotação básica, manutenção predial, limpeza e 

passagens aéreas, por exemplo) e sugerida a criação de uma alínea específica para atender à Escola de 

Aplicação. O assunto deverá constar na pauta da próxima reunião do Co agendada para dezembro. 

 

Parceria com a SME de São Paulo 

Em reunião com a coordenação da COPED e direção da DIEFEM estabeleceram-se os termos do 

convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e a FEUSP para viabilizar atividades de formação 

continuada, estudos, pesquisas e estágios. Uma minuta do documento foi elaborada e encaminhada à 

SME.  

 

Agendamento das salas de reunião do bloco A (101, 106, 300, 302, 304 e 306), bloco B (23 e 61) e 

dos laboratórios 05, 07, 08 e 09    

Com vistas a agilizar a reserva dos espaços e evitar conflitos, o assunto foi demandado pelos/as 

funcionários/as e discutido com a Coordenação dos Laboratórios envolvidos, as Chefias dos 

Departamentos e o STIFE. Chegou-se à conclusão que o melhor a fazer é utilizar a Agenda de Eventos 

(www.sistemas.fe.usp.br), repetindo o mesmo procedimento já utilizado para reservar os auditórios e 

a sala de webconferência. O sistema já está funcionando e passará por uma fase de testes. As 

atividades já agendadas estão confirmadas. 

  

Parceria com a Escola do Parlamento da Câmara dos Vereadores de São Paulo 

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

possíveis parcerias em programas de formação continuada e realização de atividades didáticas da 

FEUSP. Uma primeira versão do documento de formalização do convênio foi elaborada. 

 

Acompanhamento do uso das máquinas copiadoras 

Neste mês, apenas as máquinas da Sala Pró-Aluno da Graduação excederam a quantidade contratual 

de cópias. Para tentar diminuir o problema, o Stife sugeriu que a guarda da sala deixe de ser da Pró-

Reitoria de Graduação e seja assumida pela FEUSP. Esse cuidado permitirá balancear o consumo entre 

a Licenciatura e a Pedagogia, assim como acontece na sala 122 do bloco A. Estamos convencidos que 

o estudo realizado na gestão anterior que subsidiou o contrato atual, bem como a distribuição das 

máquinas acordada com todos os setores e, principalmente, o zelo de cada usuário/a contribuíram 

para ajustar o consumo à quantidade contratada.  

 

Reunião sobre o IfPonto 

Sob coordenação do Serviço de Pessoal e de um representante da Diretoria do Sintusp, realizou-se 

uma reunião aberta a todos/as os/as funcionários/as, em que se discutiu o IfPonto e os termos do 

novo Acordo Coletivo de Trabalho assinado neste mês. 

 

GT Creche 

As docentes da FEUSP que trabalham com a temática da Educação da Infância tomaram conhecimento 

da situação em reunião da qual participou a Direção das creches. O próximo encontro acontecerá no 

dia 12/11, ocasião em que serão apresentadas e discutidas propostas de apoio institucional e ações 

em conjunto. 

http://www.sistemas.fe.usp.br/


 

Espaços 

Uma arquiteta da Superintendência do Espaço Físico (SEF) vistoriou a lanchonete acompanhada da 

Assistência Administrativa e tomou conhecimento da inviabilidade de estender o espaço para os 

ambientes do Laboratório de Ensino de Química e do Centro Acadêmico. O próximo passo é a 

elaboração da licitação para contratar a empresa que fará o projeto de reforma. 

 

Cargos de Professor Titular 

Em reunião com a Comissão dos Professores Titulares e a Assistência Acadêmica decidiu-se 

encaminhar à Congregação a sugestão de manter os critérios para solicitação de cargos definidos em 

2015 e já aprovados pela Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA) da Reitoria. A Congregação 

deliberou favoravelmente. Os departamentos foram demandados a preencher os quadros com 

informações sobre os Professores Associados e Titulares e encaminhar um pedido para manutenção, 

na unidade, dos 3 cargos dos professores que se aposentaram recentemente. A partir da 

documentação encaminhada pelos departamentos, a Comissão tomará providências para solicitar 

novos cargos. 

  

Obras 

Drenagem do parquinho (e outros espaços) da Escola de Aplicação está em andamento. Todos os 

cuidados necessários para substituição das telhas da marquise e da troca de piso do laboratório 07 

foram tomados pelas Assistências Administrativa e Financeira – autorização dos órgãos competentes, 

pesquisa de preços, solicitação de orçamentos, elaboração de contratos e empenho dos recursos – o 

serviço de troca das telhas está agendado para o período de 15/11 a 20/11. Será necessário podar as 

primaveras.    

 

Reunião com a Comissão Assessora do CTA em assuntos referentes a Recursos Humanos 

Após a eleição dos membros, realizou-se a reunião para estabelecimento da comissão e início dos 

trabalhos. Na ocasião discutiram-se, entre outros, a política de utilização dos recursos, a publicidade 

dos critérios e da movimentação financeira. Acordou-se que a comissão buscará identificar as 

necessidades de cada setor e planejar as ações formativas, incluindo a contratação de empresas que 

oferecem os serviços desejados, se essa for a melhor medida para beneficiar os/as funcionários/as.  

 

CIPA 

Com o objetivo de melhorar as relações entre as pessoas que trabalham na FEUSP e após discutir o 

assunto e consultar profissionais de outras unidades da USP, a CIPA organizou uma discussão sobre o 

assédio com o auxílio de especialistas do SESMT e do Projeto Acolhe. A atividade faz parte de uma 

programação mensal envolvendo os/as funcionário/as e poderá ser estendida aos outros segmentos 

da comunidade. 

 

 

FAFE 

Na primeira reunião do Conselho Curador desta gestão, os membros foram informados que a ação que 
a FAFE movia para anular débitos fiscais foi julgada no dia 18 de outubro, com resultado desfavorável 
à FAFE. Diante disso, deliberou-se por prorrogar a interrupção das atividades por mais 12 meses. 
Também foram levantadas algumas possibilidades de aproximação com o Gabinete do Prefeito com o 
intuito de iniciar um diálogo sobre o caso, uma vez que as tratativas com a Secretaria Municipal de 
Educação não avançaram. 
 



 

Brigada de Incêndio 

Conforme mensagem encaminhada pela Assistência Administrativa para as listas de funcionários/as e 

docentes no dia 21 de junho de 2017, em atendimento à legislação em vigor, a FEUSP constituiu uma 

Brigada de Incêndio composta por 25 pessoas. O grupo foi treinado para atuar em situações de 

emergência e adquiriu noções de primeiros socorros. Recentemente, passou por um curso de 

atualização.  

Em todos os prédios da FEUSP trabalham membros da equipe – biblioteca, blocos A e B e Escola de 

Aplicação – entre 7h e 22h.  Para facilitar a identificação em casos de urgência, segue a relação das 

pessoas habilitadas e o registro do treinamento: 
  

Ana Claudia Campelo Mello Serviço de Materiais 
Anna Cecília de Paula Cruz Biblioteca 
Carlos Alberto Lopes Transporte 
Cleber Carlos de Oliveira Manutenção 
Cristiene Camila Soares Luiz Betti Escola de Aplicação 
Daniela Almeida Flausino EDM 
Elder Antonio da Silva Contabilidade 
Elenice Ferrari Escola de Aplicação 
Eliana Aparecida dos Santos Serviço de Materiais 
Emerson Ferreira Faria Vigilância 
Jair Roque Batista Manutenção 
José Aguinaldo da Silva Biblioteca 
Leonardo Mantovani Schneider Informática 
Lilian Cristina de Barros Escola de Aplicação 
Lindiane Viviane Moretii Escola de Aplicação 
Marcela Gladys Rodrigues Serviço de Materiais 
Marcos Antonio Saldanha Escola de Aplicação 
Marcus Komei Machado Pedroza Manutenção 
Maria de Fatima de Souza Lacerda Escola de Aplicação 
Nanci Del Giudice Pinheiro Assistência Administrativa 
Oberdan Gomes Judice Serviço de Expediente 
Regina Sonia da Silva Santiago Serviço Pessoal 
Rita de Cássia Ferreira Perin Assistência Administrativa 
Rita de Cássia Santos Custódio Escola de Aplicação 
Ronaldo Reis Escola de Aplicação 

 

 


