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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). 

 

Participação dos/as estudantes da FEUSP no ENEPe 

A unidade disponibilizou o transporte para 23 estudantes participarem do 39º Encontro Nacional dxs 
Estudantes de Pedagogia (ENEPe), na Universidade Federal de Goiás, entre 21 e 28/07. 

 

Festival Universidade Aberta 

Encontra-se em discussão junto à Comissão Organizadora (CAs e DCE) a realização do evento nas 
dependências da FEUSP. A data prevista é 05 de outubro. 

 

Participação da FEUSP no Congresso de Graduação 

Docentes, funcionárias e estudantes da FEUSP compareceram ao evento realizado na FDRP-USP. Além 
da apresentação de trabalhos, professores/as da Unidade debateram as experiências com o Pibid e 
promoveram, a pedido da PRG, o workshop “Cenários para as Licenciaturas em tempos de Base 
Nacional Comum Curricular”.  

 

Educação como direito da mãe/pai e direitos das crianças 

A CG e as CoCs acolheram a demanda do Conselho Consultivo e pautaram o assunto na Reunião 
Pedagógica que contou com a presença de estudantes, funcionárias e docentes. Após discutir o tema 
com profundidade e rigor, as pessoas presentes retificaram a proposta de realizar um levantamento 
da demanda e instituir um GT para estudar possibilidades de acolhimento das mães/pais sem infringir 
os direitos das crianças. 

 

Orientação pedagógica-educacional da Escola de Aplicação 

As professoras Vivian Batista da Silva, Ana Paula Zerbato e Livia de Araújo Donnini Rodrigues 
atenderam ao edital interno. A banca composta por representantes da Escola de Aplicação e da FEUSP 
avaliou e aprovou as propostas apresentadas.  

 

Obras no gramado 

Foi instalado o cabeamento necessário à iluminação do gramado. Os postes serão colocados na 
próxima etapa. 

 

Substituição dos quadros de força do Bloco A 

Os quadros de força do bloco A e os respectivos cabos foram substituídos. A atualização desses 
equipamentos traz maior segurança e comporta um futuro aumento das exigências de energia elétrica. 

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


 

Labrimp e Creche 

A supervisão das Creches e a coordenação do Labrimp se reuniram e deram início à discussão de uma 
possível parceria para realização de atividades pedagógicas. 

 

18º Encontro USP-Escola 

A FEUSP sediou e apoiou a realização do 18º Encontro USP-Escola. O evento abarcou 29 cursos e 10 
palestras e oficinas, e acolheu cerca de 500 professores/as da Educação Básica. 

 

Execução do Programa USP Eficiente 

As Assistências Administrativa e Financeira seguem empenhadas na execução orçamentária do 
Programa USP Eficiente. As ações descritas no boletim anterior são atualizadas abaixo: 

 Foi lançado o pregão no sistema BEC para aquisição de computadores e do IMAC para a 
Comunicação e Mídia 

 Os orçamentos recebidos para troca das grades da fachada da EA não corresponderam ao 
solicitado. Outras empresas farão a vistoria 

 Aguardamos os orçamentos para reforma dos banheiros, salas de aula e corredores da EA – 
foram convidadas mais de 10 empresas 

 Aguardamos o envio de mais um orçamento para o projeto executivo do Sistema de SPDA – 
para raio. As empresas contatadas já fizeram a vistoria. 

 Os orçamentos recebidos para instalação da porta corta-fogo do Bloco A encontram-se em 
análise. 

 A aquisição de materiais de acessibilidade banheiros do Bloco B está em cotação 

 Encontra-se em fase de contratação a empresa que fará o treinamento dos novos membros 
da Brigada de Incêndio da FEUSP 

 As tintas para a EA e FEUSP foram adquiridas 

 Os aparelhos de ar condicionado foram adquiridos e instalados 

 Os microfones solicitados pelo serviço de Comunicação e Mídia foram adquiridos 

 Os materiais necessários para as reformas do teto da EA foram adquiridos 

 Os materiais referentes à revitalização dos banheiros do térreo do bloco B (projeto 
apresentado pelos/as estudantes) estão sendo adquiridos. 

 

Alteração no contrato das máquinas reprográficas 

Após um estudo detalhado da utilização das máquinas reprográficas e da demanda da Unidade, foi 
encaminhado um pedido de alteração no contrato. Pretende-se trocar a máquina “mono” atualmente 
alocada na sala 16 do bloco B por outra de menor capacidade e uma colorida. 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

A proposta elaborada pela Comissão de Pesquisa após consulta aos diversos setores da Unidade foi 
aprovada pela Congregação. O plano de utilização com a devida justificativa encontra-se em avaliação 
pela FAPESP. 

 

 



Reorganização departamental 

Uma vez concluídos e aprovados os Projetos Acadêmicos da FEUSP, dos departamentos e dos 
docentes, bem como distribuídos os cinco cargos de Professor Doutor, a Direção e as Chefias de 
Departamento submeteram à Congregação a abertura da discussão para a reorganização dos 
departamentos. O colegiado deliberou pela constituição de um GT composto por docentes, 
funcionários/as e estudantes.  

 

FE, 50 e EA, 60  

No âmbito das comemorações dos 50/60 será realizado, no final de agosto (de 26 a 29/08), no 
auditório da Escola de Aplicação, o 1º Seminário Internacional de Educação da USP: A escola pública 
em crise: inflexões, apagamentos e desafios. O evento coordenado pelos professores Carlota Boto, 
Vinício de Macedo Santos, Vivian Baptista da Silva e Zaqueu Vieira de Oliveira contará com o apoio 
financeiro da CAPES (R$ 87.360,00) e da FAPESP (R$ 26.430,00). A programação está disponível na 
página da FEUSP. Outros eventos estão previstos para o segundo semestre. 

 

Reunião dos dirigentes 

Ocorreu nos dias 30 e 31/07/2019, no campus de Bauru, a reunião de dirigentes da USP. Alguns dos 
principais assuntos tratados: 1) Mudanças na forma de aplicação do teto salarial para docentes e 
funcionários da USP; 2) Critérios para distribuição de 250 cargos docentes; 3) Estrutura departamental 
na Universidade; 4) Nova Agência USP para gestão da Informação Acadêmica, em substituição do SIBI. 

Em relação à aplicação do teto salarial o reitor enviou uma mensagem à comunidade USP comunicando 
e justificando sua decisão de mudança na aplicação do teto sobre o salário a partir de 1º de agosto nos 
termos estabelecidos pela decisão do STF de novembro/2015 e não mais segundo a interpretação da 
USP que entendia como direito adquirido os proventos identificados no holerite com a rubrica EC 
41/2003. 

Está disponível no sistema Marte um link para simulação de cálculo dos salários percebidos a partir de 
agosto.    

 

FAFE 

Em reunião com a Diretoria Administrativa da FAFE e o escritório de advocacia, recebemos a 
informação de que um dos processos foi aceito pelo Supremo Tribunal de Justiça. A importância do 
fato justifica uma revisão dos procedimentos referentes aos bens disponíveis. O assunto será discutido 
e deliberado na próxima reunião do Conselho Curador. 

 

Instalação de um novo food truck 

Enquanto aguardamos a aprovação do projeto para reforma da cantina pela SEF, estão em andamento 
as obras para instalação de outro food truck com vistas a diminuir a precariedade do serviço de 
alimentação. Convém lembrar que a prestação desse serviço foi licitada e contratada pela Prefeitura 
do Campus e a Unidade não recebe qualquer valor correspondente ao aluguel do espaço. 


