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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). 

 

Reserva Técnica da FAPESP 

O parecer da agência foi contrário ao plano de execução da Reserva Técnica, vetando a 
utilização do recurso para contratação de serviço de revisão para a revista Educação e 
Pesquisa e equipamentos para o laboratório de Ciências da Escola de Aplicação. Um 
novo plano está em fase de elaboração e será submetido à Congregação. 

 

FAFE 

O Conselho Curador foi informado de reunião realizada com o advogado da FAFE em 
que foram discutidas as alternativas para dar prosseguimento à disputa judicial em 
torno da defesa da imunidade tributária da instituição. Considerando o término dos 
mandatos da diretoria, o Conselho Curador avaliou a situação e votou pela recondução 
da professora Silvia Trivelato e do professor Maurício Pietrocola, respectivamente, 
como Diretora Administrativa e Diretor Financeiro.    

 

Contratações de serviços e compras finalizadas (anunciadas como serviços em 
andamento no boletim anterior) 

Pia para a Escola de Aplicação; dois contêineres para coleta de resíduos; serviço de 
chaveiro; locação de caçamba. 

 

Contratações/compras em andamento1 

Contrato para manutenção de elevador (recebimento de proposta e abertura de 
compra para licitação); renovação de seguro predial (aguardando vistoria); contratação 
de intérprete de libras para defesa de mestrado (em andamento); pregão de 
equipamentos de informática e insumos (análise e triagem de requisições e memoriais 
recebidos) 
 

 

                                                           
1 Demandas periódicas como dedetização, higienização de bebedouros, limpezas de caixa d'água estão 

sendo executadas dentro das programações previstas pela Assistência Administrativa. Paralelamente a 
essas execuções, estão sendo recebidas, triadas e analisadas as requisições de aquisições e contratações 
relacionadas a projetos específicos dos professores. 
 

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


Proap 

Licitação de softwares (licitação em andamento); serviços linguísticos (edital em fase 
de montagem); materiais esportivos e pedagógicos (entregues). 
 

Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal na Carreira Docente 

As três comissões assessoras finalizaram os trabalhos e encaminharam os relatórios 
aos departamentos. Na reunião da Congregação apresentamos o conteúdo dos 
comunicados da CAD e da Vice-Reitoria, chamando a atenção para um certo conflito 
nas orientações recebidas. Os documentos encaminhados pela CAD estão disponíveis 
em https://www.cpa.usp.br/comunicados/  

 

Limpeza da unidade 

Preparo para a manutenção e limpeza das persianas do Bloco B da FEUSP e fixação de 
cortinas na Escola de Aplicação. 

 

Comitê Permanente 

O comitê discutiu e deliberou sobre os procedimentos para retirada, revisão técnica e 
entrega dos equipamentos doados por funcionárias e docentes. Também se deliberou 
sobre o transporte de mobiliário para atendimento de funcionários/as e a necessidade 
do trabalho presencial de alguns setores. Os procedimentos adotados pela Rede USP 
em parceria com as unidades de Educação Básica (COTEL, Creche Central, Creche da 
Saúde, Creche de São Carlos, Creche de Ribeirão Preto, EAD e Escola de Aplicação) 
para vacinação dos profissionais da educação e demais trabalhadores/as envolvidos/as 
foram analisados.  

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

Desde o início do semestre, o GAED planejou e vem realizando um conjunto de 
atividades para estudantes ingressantes no curso de Pedagogia. As oficinas abordam o 
e-disciplinas, os Sistemas USP e o pacote Google. As atividades promovem a relação 
dos/as ingressantes com ferramentas muito necessárias nos encontros remotos e na 
sua vivência universitária. 

Clique aqui para acessar o calendário de atividades do GAED. 

 

Revista Educação e Pesquisa 

Encontra-se na fase de montagem do edital para registro de preços com vistas à edição 
de números futuros da revista.  

 

 

 

l%20em%20http:/www4.fe.usp.br/comissao-de-equidade/grupo-de-apoio-as-estrategias-digitais


Manutenção da unidade 
As obras de reforma da ala C do bloco B estão em andamento. Feito o 
acompanhamento da manutenção de elevadores e aparelhos de ar condicionados; 
serviço de sondagem e posterior reparo/pintura nas salas de docentes onde foram 
detectados vazamentos que apareceram no Bloco A. Colaboração na elaboração de 
memoriais descritivos e layout para instalação de acrílico em balcões e serviços de 
serralheria na Escola de Aplicação, entre outras exigências do Ministério Público após 
vistoria. 
 

 

   

   

 

 

 

 

 



Ano 100 com Paulo Freire 

As comemorações do centenário de nascimento de Paulo Freire tiveram início no dia 
26/04 com a conferência da Deputada Federal Luiza Erundina, ex-prefeita de São 
Paulo, em cuja gestão Paulo Freire foi Secretário Municipal de Educação. O evento foi 
transmitido pelo canal da FEUSP no YouTube e retransmitido pelas redes sociais da 
Deputada Erundina. O conjunto de atividades programadas está disponível no site da 
FEUSP (aula inaugural da Graduação e Pós-Graduação, disciplinas oferecidas sobre a 
temática, seminário internacional). O cronograma de inscrições para cursos, submissão 
de trabalhos, participação no seminário etc. será divulgado e disponibilizado em breve. 
A comissão planeja a realização de rodas de conversa e exibição de filmes seguida de 
debate com a participação de convidados. 
 
 

Centro de Serviços Compartilhado de Recursos Humanos 

Conforme anunciado em boletins anteriores, reuniões com as chefias, CTA e 
Congregação, o DRH está implantando o Centro de Serviços Compartilhado de 
Recursos Humanos na Cidade Universitária. Em reunião chamada pelo DRH, os 
dirigentes das Unidades situadas na capital foram informados do estágio do projeto no 
mês de fevereiro. A previsão era que o novo órgão começasse a operar em meados de 
junho. As funcionárias da FEUSP foram convocadas para participar de sessões de 
treinamento para utilização do novo sistema e, no dia 22/04, em reunião com as 
chefias do DRH e da CODAGE, fomos comunicados da necessidade de transferir três 
trabalhadores/as, considerando a média estabelecida de funcionários/as e docentes a 
serem atendidos pelo novo serviço. Na ocasião, reiteramos o conteúdo do ofício 
encaminhado em fevereiro que solicitava que qualquer transferência ocorresse 
mediante a concordância das profissionais que atuam no Serviço de Pessoal. Com esse 
intuito, a questão foi discutida internamente e duas funcionárias se colocaram à 
disposição para trabalhar no novo setor.     

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

As chefias foram informadas das orientações feitas à Rede USP de Educação Básica e 
os procedimentos adotados para vacinação de todos/as os/as profissionais da 
educação que atuam na Escola de Aplicação e todos/as os trabalhadores/as da 
Unidade envolvidos/as direta e presencialmente. Também foram informadas do 
posicionamento do DRH com relação ao Centro de Serviços Compartilhado de 
Recursos Humanos2; foi mencionada mais uma vez a importância do envolvimento dos 
funcionários e funcionárias nas discussões do Estatuto de Conformidade de Condutas. 
O atendimento às necessidades individuais para realização remota dos trabalhos foi 
enfatizado. Diante das informações veiculadas pelas autoridades sanitárias e a 
previsão de que a situação atual se estenda por algum tempo, ressaltamos a 
possibilidade de ajustar rotinas e serviços dos setores quando necessário.     

                                                           
2 Vide tópico específico sobre o assunto. 

http://www4.fe.usp.br/ano-100-paulo-freire/ano-100-com-paulo-freire-na-feusp


 

Reunião com as Chefias de Departamento 

As chefias foram informadas do retorno da CAA solicitando esclarecimentos sobre os 
critérios revisados pela FEUSP para distribuição de cargos de Professor Titular; foram 
consultadas sobre as discussões sobre o Estatuto de Conformidade de Condutas no 
âmbito dos departamentos; conversamos a respeito do andamento dos trabalhos das 
comissões assessoras no processo de avaliação dos relatórios dos docentes visando à 
progressão horizontal na carreira; reiteramos a importância na participação da 
primeira reunião com a CAI acerca da Avaliação Institucional e comunicamos sobre o 
posicionamento do DRH com relação ao Centro de Serviços Compartilhado de 
Recursos Humanos1. 

 

Rede USP de Educação Básica 

Em seguida ao anúncio da vacinação dos profissionais da educação acima de 47 anos, 
reuniões foram feitas com as diretorias das unidades de Educação Básica da Rede USP 
para estabelecer procedimentos comuns: atualização dos cadastros na Secretaria 
Escolar Digital, cadastramento dos funcionários e funcionárias (inclusive da limpeza, 
vigilância e controladoria) que atuam nas unidades, bem como aqueles/as que 
realizam trabalhos presenciais pontuais.  

 

GT Educação Básica 

Nas reuniões do GT tem-se avançado no planejamento de diversas atividades (lives, 
entrevistas, debates, produção de podcasts, programas e textos na Rádio USP e Jornal 
da USP, vídeos, construção de site). Três subgrupos estão definindo modalidades e 
temas, bem como nomes de professores/as da USP ou de outras universidades, 
professores/as da Educação Básica, estudantes da graduação, pós ou da Educação 
Básica e demais pessoas que possam colaborar. Algumas atividades serão realizadas 
inicialmente em modo experimental.   

 

Red LATAM de Decanas y Decanos de Educación 

Aconteceu a segunda reunião da “Rede Latino-americana”, entidade que agrega 
dirigentes das Faculdades de Educação de universidades da Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Peru, México, Paraguai e Uruguai com o objetivo de 
promover ações integradas para desenvolvimento de pesquisas e criação de políticas 
públicas para a região. Um primeiro seminário para apresentação das experiências de 
formação de professores está previsto para o dia 20/05. A CCInt foi instada a organizar 
a participação da FEUSP em diálogo com a CG e a Comissão de Estágios que 
convidaram a professora Maria Isabel de Almeida para preparar o resumo da 
comunicação que versa sobre o “Programa de Formação de Professores da USP”. 

 

 

 


