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(Fevereiro de 2022) 

 

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). 

 

Retorno seguro das aulas presenciais em 14/03/2022 

A fim de orientar a toda a comunidade FEUSP, especialmente os estudantes e professores/as, para 
a retomada presencial das aulas e demais atividades acadêmicas no dia 14/03/2022, o Comitê 
Permanente, junto com o setor de Comunicação e Mídia, disponibilizou os protocolos de 
segurança no site da FEUSP e confeccionou cartazes, como os abaixo destacados, distribuídos nos 
saguões, corredores e salas de aulas da faculdade  

 

 

  

 

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


Para o retorno seguro das atividades foram também adquiridas máscaras adequadas e instalados 
“dispensers” de álcool em gel nos saguões, escadas, passagens para os corredores de salas de 
aula, de estudos, de laboratórios e na biblioteca. 

   

 

Serviços de manutenção e encaminhamentos para contrato de prestação de serviços para 
melhorias na Unidade  

Realizadas as manutenções preventivas dos elevadores e ar condicionado da Biblioteca. 
Contratação de empresa para realização de limpeza de telhados e coberturas da FEUSP e EA. Em 
andamento, a manutenção do parquinho da Escola de Aplicação. Realizados pequenos reparos no 
Laboratório de Matemática (remoção de pia, instalação de lousas, substituições de todas as 
lâmpadas por Led). Elaboração de memorial descritivo para contratação de empresa de prestação 
de serviço de movimentação de móveis e materiais (inclusive para mudança do mobiliário das 
salas da EA, visando à reforma de reforço estrutural do Bloco A). Elaboração de memorial 
descritivo para contratação de serviços de marcenaria (divisórias, estantes, painéis para a sala da 
Pós-Graduação). Elaboração de memorial descritivo para contratação de empresa de serviços de 
serralheria (Portão Bloco C-EA e Portão Parquinho). Em andamento Reforma da cabine primária. 

 

   

 



   

 

   

 

Orçamento FEUSP 

O Conselho Técnico-Administrativo analisou e aprovou a Execução Orçamentária de 2021 e a 
Distribuição Orçamentária de 2022. Uma síntese da documentação analisada foi publicada no site 
da FEUSP e pode ser acessada pelos links abaixo. 

Relatório Gerencial Sintético 2021                         Distribuição Orçamentária 2022 

 

Concursos públicos em andamento 

Foram aprovadas pelos Conselhos de Departamento e pela Congregação do dia 24/02/2022, as 
inscrições para os 04 Concursos de Doutor e 02 concursos de Professor Titular interrompidos em 
2020, e que serão realizados neste primeiro semestre de 2022, a começar no mês de março. 

 

Reserva Técnica da FAPESP 

A utilização dos recursos da Reserva Técnica de 2021 da FAPESP (referente a recursos 
provenientes de projetos de pesquisa outorgados em 2020) está sendo finalizada. Vale lembrar 
que no ano de 2022 a FEUSP não disporá de recursos de reserva técnica da FAPESP (referente a 
recursos de projetos de pesquisa outorgados em 2021). 

 

Renovação do parque de equipamentos de informática 

Após a aquisição de equipamentos de informática (computador e datashow) para todas as salas de 
aula da FEUSP e da Escola de Aplicação, e da aquisição de notebooks para diversos setores. As 

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/relatorio-gerencial-sintetico-2021-1.pdf-com-despacho.pdf
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/distribuicao-orcamentaria-2022-corrigido.pdf


demandas encaminhadas pelos docentes, via departamentos, foram analisadas e aprovadas em 
reunião da Direção com Stife e Assistência Financeira. A aquisição desses equipamentos será feita 
com a economia orçamentária de 2021. 

 

Comitê Permanente Covid-19 

O comitê permanente reuniu-se duas vezes em fevereiro, ocasiões em que foram atualizados os 
protocolos sanitários da Unidade com vistas à preparação para o retorno das aulas presenciais 
previstas para o dia 14/03. A aquisição de máscaras PFF2 foi discutida e aprovada. 

 

GT Em Defesa da Escola Pública  

O GT Em Defesa da Escola Pública realizou sua primeira reunião do ano em 21/02/2022. 
Reconhecida a importância da presença do grupo na FEUSP decidiu-se por convocar estudantes, 
docentes e funcionários a fazerem parte do grupo. Assim todos estão convidados a participarem 
da próxima reunião que será realizada no dia 21/03/2022. Aos novos interessados em participar 
pedimos a confirmação pelo email fe@usp.br para que recebam todas as informações.  

 

Rede USP de Educação Básica 

A Procuradoria Geral devolveu a minuta enviada em julho de 2021 com questões e adequações. O 
documento foi analisado pelo Dirigente e Supervisora, as explicações foram apresentadas e 
algumas adequações acolhidas. Encontra-se na Reitoria aguardando publicação em Diário Oficial. 
Dirigente e Supervisora analisaram processos e orientaram as direções das Unidades nas suas 
demandas. 

 

Avaliação Institucional 

A Comissão de Acompanhamento do Projeto Acadêmico instaurada pela Congregação reuniu-se e 
acordou procedimentos comuns aos Departamentos, Comissões Estatutárias e CCInt e Direção. 
Nesta primeira etapa, o processo será descentralizado com vistas ao preenchimento dos 
formulários específicos. Numa etapa posterior, todo o material será compilado com vistas à 
preparação do documento final a ser submetido à Congregação. 

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

Discutiu-se a necessidade de escalonar os dias e horários dos/as servidores/as da Unidade, tendo 
em vista o aprimoramento das medidas protetivas contra a contaminação de Covid-19. O assunto 
foi discutido e as escalas foram elaboradas e aprovadas conforme a organização estabelecida por 
cada setor. 

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

O grupo discutiu mudanças na realização dos processos seletivos para contratação de 
professores/as temporários/as devido à sobrecarga de trabalho da Assistência Acadêmica com a 
realização presencial dos concursos deste semestre. As propostas de cada departamento sobre a 
distribuição dos dois cargos de Professor Titular foram apresentadas. O assunto foi pautado, 
discutido e deliberado na Congregação.  

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/finalizado-revisao-protocolos-2022.pdf
mailto:fe@usp.br

