
Boletim nº 17 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Setembro de 2019) 

 

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). 

 

Labrimp, Creche e Centro de Memória 

A falta de funcionários/as especializados/as para execução de serviços técnicos e a condição dos 
acervos foram apresentadas e discutidas com a Pró-Reitora de Cultura e Extensão. A contratação de 
pessoal deverá ser discutida com a Reitoria e a manutenção do patrimônio terá de ser contratada pela 
Unidade. 

 

Treinamento da Brigada de Incêndio e simulações 

Com o treinamento realizado em setembro, a Brigada de Incêndio da FEUSP passou a contar com 47 
pessoas que trabalham na biblioteca, blocos A e B e Escola de Aplicação. Estão previstas simulações ao 
longo dos meses de outubro e novembro. 

 

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: 

 Os reparos no teto na coxia do auditório da Escola de Aplicação foram concluídos 

 A instalação da porta de emergência do bloco A está em andamento. A empresa que fará a 
instalação da porta já foi contratada. 

 Foi realizado o pregão eletrônico para aquisição de computadores e IMAC. Houve problemas 
com a empresa que apresentou o melhor preço e a segunda classificada foi chamada. 

 A contratação das empresas que realizarão as reformas do banheiro do 1º andar do bloco A, 
do teto da sala 74 e do hall do elevador, todos na Escola de Aplicação, está em fase de licitação  

 Também em fase de licitação, a contratação de empresa especializada para realizar Projeto 
Executivo do Sistema de SPDA – PARA RAIO e a contratação de empresa para substituição do 
alambrado da Escola de Aplicação 

 O conserto dos telhados dos blocos A e B da Escola de Aplicação está em fase de contratação 

 Segundo informações obtidas junto à SEF, a reforma do térreo da ala C do bloco B encontra-
se em fase de reserva orçamentária. O início das obras está previsto para novembro 

 Foi contratado um serviço emergencial de jardinagem, enquanto um novo edital é preparado 

 O contrato de compra de computadores para a FE e o IMAC para a Comunicação e Mídia foi 
assinado 

 Foi contratada empresa para realização de transportes de materiais/móveis/mudança no 
período de 09 a 11 de setembro/19. Conforme o acordado, a Seção de Manutenção funcionará 
na sala da APM da Escola de Aplicação durante o período de obras na ala C do bloco B. 

 As tintas para serviço de pintura dos banheiros do bloco B e para outros serviços da EA foram 
adquiridas 

 

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


Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

O plano de execução está em andamento.  

 

Reorganização departamental 

O GT que promoverá as discussões sobre o assunto foi instalado e a primeira reunião aconteceu. 

 

FE, 50 e EA, 60  

A comissão organizadora das comemorações segue programando suas atividades. Dentre elas, a Linha 
do tempo/Exposição permanente de fotografias sobre a FE no hall do Bloco B, rodas de conversa e 
entrevistas com alunos, docentes ativos e aposentados. 

 

Instalação de um outro food truck 

Um segundo food truck foi instalado e está em funcionamento. É a alternativa possível para atender, 
provisoriamente, a demanda por alimentação na FEUSP. 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. 
 

Cooperação com a Secretaria de Educação de Barueri 

Após tratativas junto a representantes da Secretaria de Educação de Barueri, a Congregação aprovou 

um Termo de Cooperação que abrange ações formativas, realização de estágios e pesquisas. O 

documento foi encaminhado à Reitoria para análise. 

 

Participação da FEUSP na reunião do INEI 

A reunião anual do INEI será realizada em Toronto (Canadá) nos dias 11, 12 e 13/11/2019. A direção 
indicou os professores Vinício de Macedo Santos e Ana Paula Duboc para participarem como 
representantes da FEUSP. 

 

Reunião EGIDA 

O Grupo de Trabalho - Indicadores nas Artes e Humanidades criado pela EGIDA e do qual participam 

os professores Vinício de Macedo Santos (EDM) e Kimi Tomizaki (EDF) definiu como atividades: “1) 

rever o anuário de 2019, que contém dados de 2018, no tocante às atividades de cultura e de extensão 

universitária, desagregados por unidade de ensino e pesquisa. 2)  avaliar a precisão dos dados e buscar 

identificar formas de aprimoramento de coleta caso estes estejam subestimados. 3) propor a adição 

de novos dados de desempenho acadêmico que sejam de relevância para a área. Ficou indicado que 

não cabe ao GT definir critérios de avaliação, mas sim indicar melhorias para garantir que os dados de 

desempenho relevantes para as áreas de artes e humanidades sejam coletados e processados de modo 

mais preciso”. Após a realização de mais uma reunião o resultado dos trabalhos desse GT será 

encaminhado ao GT- Apolo e à Superintendência de Tecnologia de Informação (STI).  

  



 

Conselho Curador da FAFE 

O Conselho deliberou sobre a interrupção das despesas com a manutenção dos serviços de 
contabilidade e secretaria, com vistas a acompanhar o trâmite e julgamento do processo aceito pelo 
Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília. 

 

Reunião das unidades de Educação Básica pertencentes à USP 

As direções e respectivas secretárias escolares da Escola de Aplicação, Creches, Colégio Técnico de 
Lorena e Escola de Arte Dramática foram convidadas para uma reunião na FEUSP em que se discutiram 
os procedimentos e práticas da Supervisão Escolar. 

 

 

 

 

 


