
Boletim nº 22 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Fevereiro de 2020) 

 

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). 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

O plano está em execução conforme o previsto: no mês de fevereiro foram encomendados os 
livros solicitados pelo Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada. 

 

Reforma da ala C do bloco B 

A realização da obra implica mudanças no local de estacionamento das vans que atendem aos 
estudantes da Escola de Aplicação, impedimento da circulação de pessoas, além de algum 
transtorno e barulho. O Apoio Acadêmico foi orientado a evitar o agendamento de atividades 
no auditório da FEUSP ou verificar a possibilidade de transferência para o auditório da EA.  

 

Execução do Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

Reforma dos banheiros, salas, corredores, telhado e substituição do gradil da Escola de 
Aplicação e para raios da FEUSP. As Assistências Administrativa e Financeira estão finalizando 
os trâmites junto às empresas contratadas para os serviços. A comunidade será informada 
sobre o início das obras. 

 

Ajustes no Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

Após avaliação coletiva da execução da proposta apresentada à Reitoria em 2019, os setores 
envolvidos encaminharam ao Serviço de Compras as seguintes requisições: 1. Carteiras e 
cadeiras para a Escola de Aplicação e para a Graduação FEUSP; 2. Cadeiras para o auditório da 
Escola de Aplicação; 3. Computadores para o laboratório da Escola de Aplicação e para o 
serviço de Comunicação e Mídia; e 4. Projetores para a FEUSP e para a Escola de Aplicação 

 

Reforma do LADESP 

O Serviço de Manutenção executou a pintura, trocou as luminárias e tomadas, retirou a lousa 
e a TV e instalou um quadro branco. 

 

Procedimentos de vigilância 

O Setor de Vigilância e a Guarda Universitária revisaram os procedimentos de vigilância da 
unidade. Um novo projeto será elaborado e analisado. 

 

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


Revitalização dos banheiros da ala A do bloco B 

O Conselho Consultivo aprovou o projeto de revitalização dos banheiros do térreo da ala A do 
bloco B, apresentado pelas estudantes da Pedagogia. Os materiais foram adquiridos e as obras 
iniciadas com apoio do Serviço de Manutenção.  

Conheça o projeto: https://banheirosnovosfeusp.simdif.com/ 

 

Acessibilidade 

Instada pela unidade e após vistoriar o edifício, a Superintendência de Espaço Físico 
apresentou um projeto de acessibilidade para o bloco B que inclui a instalação de um segundo 
elevador, corrimãos nas escadas e seis banheiros acessíveis. 

 

Food truck 2 

O food truck 2 encontra-se sob nova direção. 

 

Centro de Formação de Professores 

O Grupo de trabalho instalado pela Direção para discutir a criação do Centro de Formação 
Continuada da FEUSP está avançando na discussão do regimento interno. A próxima reunião 
aberta acontecerá no dia 19/03, às 15h, na sala 101 do bloco A. A direção avalia que uma 
versão preliminar poderá ser apresentada muito em breve á Congregação   

 

Prevenção contra o coronavírus  

Para além do reforço no abastacimento de sabonete líquido e papel toalha nos banheiros, a 
Assistência Financeira está providenciando a aquisição de álcool gel que será disponibilizado 
nas seções, secretarias e salas de reunião. 

 

Reunião dos dirigentes 

A FMRP sediou a reunião dos dirigentes nos dias 27 e 28/02, ocasião em que a PRG, a PRPq, 
PRCEx, a PRPG, a SAS e a Aucani apresentaram um balanço das ações do biênio 2018-2019 e 
os projetos para 2020-2021. Merecem destaque o anúncio da criação de um Centro de 
Formação de Professores e a previsão de um curso de Formação de Professores Indígenas  
feito pelo pró-reitor de Graduação. A respeito, a Faculdade de Educação tem mantido um 
diálogo com a administração central. Destaque-se que a exposição de um balanço e projeções 
de novas ações pelos pró-reitores cumpre uma agenda de término de dois anos dos 
respectivos mandatos e uma projeção para os dois anos seguintes, em caso de recondução 
aos postos a ser efetivada em reunião do Conselho Universitário.  

 

Cursinho Popular Edson Luís 

Após reunião com os representantes da entidade e verificação da disponibilidade de espaço, 
duas salas foram cedidas para o período matutino. 


