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(Setembro de 2021) 

 

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 

Contratada a empresa que construirá a cabine técnica conforme o memorial elaborado pela 
Assistência Administrativa após tratativas com a Comunicação e Mídia e o Stife. A Fapesp 
aprovou a utilização do resíduo para aquisição de materiais necessários à instalação do 
espelho, que já foi encomendado, e do piso do Laboratório de Práticas Corporais.  

 

Contratações/compras em andamento1 
Contratação de carregadores para o retorno dos equipamentos e acervos à ala C do bloco B. 

Conserto de nobreaks. Serviço de tradução e transcrição de aula audiogravada. Materiais 

escolares para estudantes assistidos da Escola de Aplicação. Livros para estudantes assistidos 

e para a biblioteca da Escola de Aplicação. Renovação do contrato do serviço de manutenção 

dos elevadores. Conserto da laminadora da gráfica para aprovação. Uniformes (avaliação de 

proposta). Equipamentos de áudio para docente (orçamento). Higienização dos bebedouros 

(orçamento). Conserto do plotter da gráfica (autorizar). Limpeza das caixas d’água (notificação 

em 20/10). Pregão da reforma de banheiro (edital + compra). Pregão da jardinagem (edital + 

compra) 

 

Contratações/compras finalizadas no mês2 

Cadastro de certificado IMESP no Poupatempo LAPA. Homologação e publicação de pregão 
de equipamentos de informática. Honorários para membros externos que participaram das 
bancas. Inscrições de docentes em eventos científicos. Serviços de produção de vídeos. 
Contratação de caçambas para coletas. Cotação urgente de materiais hidráulicos. Compra de 
equipamentos de informática não adquiridos pelo pregão. Compra de máscaras PFF2. 
Contratação de encontros de treinamento a pedido de docente. Totens para álcool em gel. 
Carimbos para Assistência Acadêmica. Notificação de registro de preços de café, cabo elétrico 
e lâmpada tubular. Curso de formação continuada para os motoristas. Auxílios a estudantes 
para participação de eventos. Contratação de intérprete de Libras para a Semana da Educação. 
Compra de hastes para as janelas da Escola de Aplicação. Aditamento do pregão dos 
notebooks. Serviço de cópias de chaves. Compra de lixeiras para a Escola de Aplicação. 
                                                           
1 Requisições de compras e contratações relacionadas a projetos específicos de docentes vêm sendo recebidas, 

triadas e analisadas. Foram executadas: criação de site, edição de vídeo, diagramação, editoração de e-Book e 
criação de banco de dados. 
2 Demandas periódicas como dedetização, higienização de bebedouros, limpezas de caixa d'água estão sendo 

executadas dentro das programações previstas pela Assistência Administrativa. 

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


Compra de papel sulfite. Conserto das cadeiras do auditório da Escola de Aplicação. Assinatura 
e publicação do contrato do serviço de SPDA. Recarga dos extintores. Montagem dos arquivos 
deslizantes. Conserto de projetores. Compra de remédios. Contratação de serviço de 
dedetização. Compra de livros para projeto de docente. Editoração de e-Book. Criação de 
banco de dados para docente. 

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

A partir de agosto o GAED tem realizado plantões de dúvidas de Pacote Google, Sistemas USP 
e e-disciplinas para os ingressantes da pós-graduação. Atendimento aos chamados técnicos à 
toda comunidade FEUSP. Para conhecimento e participação das atividades clique aqui. 

 

Ano 100 com Paulo Freire 
Neste ano, ao longo das comemorações do Ano 100 com Paulo Freire, vários eventos 
paralelos, cruzados, simultâneos ou não, têm sido promovidos na forma de cursos, disciplinas, 
atividades culturais, vídeos, entrevistas, seminários etc. no âmbito da FE ou em colaboração 
com outras instituições. Em setembro, destacaram-se: 

O Seminário Internacional Ano 100 com Paulo Freire: tempos, espaços, memórias, discursos e 
prática ultrapassou 8.400 visualizações. A programação incluiu 4 apresentações musicais, 4 
mesas redondas com convidadas nacionais e internacionais, além da exposição e discussão de 
131 trabalhos de pesquisa e experiências pedagógicas baseadas no pensamento freiriano.  
Ciclo de diálogos "Há uma formação matemática de estar no mundo" - Ano 100 com Paulo 
Freire evento realizado em colaboração com docentes do IME-USP, do CAEM (Centro de 
aperfeiçoamento de professores de Matemática do IME), os grupos de pesquisa: Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Etnomatemática - Gepem e Grupo de Pesquisa em Educação 
Matemática e Educação - Gepeme (14/09/2021). 
 

Reuniões para tratar do retorno às atividades presenciais 

02/09 – 15h – Funcionários/as da Feusp  

02/09 – 18h – Funcionários/as da Escola de Aplicação 

08/09 – 14h – Reitor, Chefe do DRH, Superintendente do HU, membra da Comissão Assessora 

15/09 – 16h – Assistência Acadêmica e chefias da área 

20/09 – 14h – Representantes de funcionários/as, docentes e estudantes 

22/09 – 9h – Chefias Administrativas e representantes dos/as funcionários/as 

30/09 – 15h – Assistência Acadêmica e Coordenações dos Cursos 

Ao longo do mês, outras conversas foram necessárias com vistas a preparar a unidade para 
um possível acesso das/os estudantes aos prédios a partir do dia 04/10, envolvendo 
Assistência Acadêmica, Administrativa, Financeira, Biblioteca, Comunicação e Mídia, Stife, 
Chefias do Serviço de Materiais, da Tesouraria e de Compras.   

 

 

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


Avaliação do Processo Seletivo da Pós-Graduação 

Reuniões com a Presidência da CPG e Coordenação do Programa para tratar da avaliação do 
processo seletivo 2021. 

 

Reuniões sobre o Complexo Integrado de Formação de Professores  

A Pró-Reitoria de Graduação inaugurou, em 23/09/2021, o Complexo Integrado de Formação 
de Professores da USP, iniciativa dessa Pró-reitoria que tem como objetivos a elaboração, 
consolidação e implementação de uma política institucional voltada para a formação inicial e 
continuada de professores para a Educação Básica e para o Ensino Superior.  A direção da FE 
procurou inteirar-se da proposta apresentada pelo pró-reitor uma vez que, em discussões 
anteriores entre Direção da FE e o pró-reitor de graduação, essa mostrava-se como proposta 
de interesse comum. Sob responsabilidade e coordenação da PRG-USP, o Centro tal como foi 
proposto será constituído de três eixos: o Centro Interunidades de Formação Inicial e 
Continuada de professores para a Educação Básica, o Centro de Apoio Pedagógico e o Centro 
de Ensino de Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

 

Conselho Curador da FAFE 

Foram empossados os/as novos/as membros/as do Conselho Curador da FAFE e aprovado o 
balanço financeiro de 2020. 

 

Comitê Permanente Covid-19 

O colegiado recebeu novos membros indicados pelos setores e comissões estatutárias. Definiu 
a aquisição de máscaras PFF2 para os/as servidores/as que estão trabalhando 
presencialmente. Subdividiu-se em três grupos de trabalho: 1) revisão e atualização dos 
protocolos aprovados pela Congregação em julho de 2020; 2) Planos educacionais para a 
Graduação e 3) Plano educacional para a Pós-Graduação. Um comunicado foi encaminhado 
ao corpo discente informando sobre procedimentos e horários para acesso aos prédios da 
Unidade a partir do dia 04/10.  

 

Reuniões da Escola de Aplicação 

Participação da reunião com as famílias da Escola de Aplicação para apresentação da segunda 
fase da retomada das atividades presenciais.   

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

Foram discutidos os seguintes temas: envio dos comprovantes de vacinação, preparativos 
para as atividades presenciais, função do Comitê Permanente, necessidade de 
estabelecimento de novas rotinas em função das mudanças nos setores, agenda de reserva 
de salas, reunião (a pedido) com representantes dos/as funcionários/as. 

 

 



Reunião com as Chefias de Departamento 

Foram discutidos os seguintes temas: envio dos comprovantes de vacinação, preparativos 
para as atividades presenciais, função do Comitê Permanente, necessidade de 
estabelecimento de novas rotinas em função das mudanças nos setores, agenda de reserva 
de salas. O Complexo Integrado de Formação de Professores também foi abordado, o que 
possibilitou relatar a reunião com a PRG a respeito e com a Cátedra da Educação Básica. 

 

Manutenção e melhorias na Unidade 
Manutenção preventiva de elevadores e aparelhos de ar condicionado. Preparados: layout, 

memoriais descritivos e cotação de preços dos serviços a serem realizados no auditório da 

FEUSP. A instalação dos arquivos deslizantes do Labrimp e do Centro de Memórias encontram-

se em andamento. Planejamento das mudanças para os espaços que passaram pela reforma 

(Labrimp, Centro de Memória, Museu, Salas de Pesquisas, Audiovisual). Encontra-se em 

andamento a reforma da sala das funcionárias da Limpeza. Finalizado o conserto do 

vazamento da tubulação do bloco B. Instalação de bebedouros de pedal na Escola de 

Aplicação. As novas demandas recebidas são triadas e atendidas conforme o planejamento 

dos setores. 

 

 

 
 

 
 



 

Sinalização dos ambientes e entradas dos prédios da Unidade 

 

  

 

GT Em Defesa da Escola Pública 

O GT Em Defesa da Escola Pública tem continuado a planejar suas atividades por meio de 
reuniões das suas curadorias (encontros/narrativas, site e comunicação, dados e informação, 
relações externas). Estão sendo programadas novos seminários e encontro ainda para este 
final de semestre.  

 

Participação na reunião do EDA 

A ideia surgiu em conversa com a Chefia sobre os procedimentos para execução dos projetos 
de docentes contemplados pelos editais das Pró-Reitorias. Foram apresentadas as 
modalidades existentes para compras e contratação de serviços, suas características e 
possibilidades conforme a legislação vigente. Foram discutidos alguns pontos levantados 
pelos/as participantes. A retomada dos concursos paralisados desde março de 2020 abordada 
no ofício encaminhado pela reitoria que estava na pauta da reunião da Congregação também 
foi abordada a pedido dos/as docentes. 

 

Roda de conversa com o Professor António Nóvoa 

Durante a sua estada no Brasil, o Professor António Nóvoa participou foi convidado para uma 
roda de conversa com docentes, funcionários/as e estudantes da FEUSP, a partir da seguinte 
provocação: “Transformar a formação: que futuro para os professores e professoras?” 


