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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). 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP (2019 referente a 2018) 

Após tratativas com o responsável pelo laboratório que receberá o equipamento aprovado no 
plano inicial, um novo orçamento foi feito e a alteração submetida à avaliação da Fapesp. 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP (2020 referente a 2019) 

A Comissão de Pesquisa foi consultada a respeito da utilização de recursos da Reserva Técnica 
para melhoria da infraestrutura com vistas a adoção de medidas protetivas para o momento em 
que o retorno às atividades presenciais for obrigatório. 

 

Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para a Graduação FEUSP: pregão eletrônico em 
fase de reserva e agendamento da sessão pública; 2. Cadeiras para o auditório da Escola de 
Aplicação: apesar das tentativas da seção, apenas uma empresa mostrou interesse em participar 
da cotação. Outros convites serão encaminhados; 3. Computadores para o laboratório da Escola 
de Aplicação e para o serviço de Comunicação e Mídia: sessão pública teve início em 23/07. O Stife 
está avaliando as propostas; 4. Projetores para a FEUSP e para a Escola de Aplicação: em fase de 
empenhamento da despesa e assinatura do contrato com as empresas vencedoras do certame. 

 

Supervisão das Unidades de Educação Básica da Rede USP 

Juntamente com a Supervisora, prosseguimos no apoio às Creches para elaboração dos protocolos 
de retorno às atividades presenciais quando o retorno for obrigatório.  

 

Comitê Permanente  

Incumbido pela Congregação da tarefa de produzir o Protocolo Geral da Feusp, o Comitê 
Permanente reuniu-se várias vezes ao longo do mês, analisou os protocolos específicos e elaborou 
uma versão preliminar para apreciação dos funcionários e funcionárias. 

 

Declaração do INEI 
Finalmente a  Declaração do INEI sobre a pandemia global de coronavírus  retornou à FEUSP 
assinada por todos os membros da rede. Além de disponibilizado no site da FEUSP, o documento 
será divulgado a Universidades, Associações e autoridades dos diferentes países que integram o 
INEI, com o objetivo de chamar a atenção para a importância da educação frente ao impacto e 
consequências mundiais da pandemia.   

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


Preparativos para o retorno às atividades presenciais quando for obrigatório  

Problemas existentes nos banheiros da Unidade foram reparados. Em andamento, a instalação de 
dispensers para álcool em gel e papel toalha. Aquisição de álcool líquido 70% e flanelas de limpeza 
de ambientes. Aquisição de álcool em gel 70% e higienizante de mãos. Compra de totens 
dispensers, termômetros infravermelhos, máscaras e face shield. Aquisição de fita demarcadora 
para adaptação dos espaços de uso coletivo e/ou atendimento público. A contratação de serviço 
para instalação de acrílicos nos balcões de vários setores está em andamento. 

 

   

 

Reunião com a Equipe Administrativa 

As Chefias apresentaram as contribuições dos seus setores à versão preliminar do Protocolo Geral. 
Cada sugestão foi apreciada no coletivo e incorporada ao documento encaminhado e aprovado na 
Congregação.  

 

Reunião com estudantes da graduação e da pós-graduação 

Juntamente com as respectivas Presidências da Comissões de Graduação e Pós-Graduação, com as 
Coordenações da Pedagogia, da Licenciatura e da Comissão de Estágios, no primeiro caso, e a 
Chefia da Seção de Pós-Graduação, no segundo, foram esclarecidas dúvidas a respeito de assuntos 
do interesse do corpo discente. 

 

Reunião com o Sistema de Convênios da Reitoria da USP 

Juntamente com o Setor Financeiro, foram revisados os procedimentos para utilização da verba 
Proap quando esta for liberada pela CAPES.  Na sequência, a Direção se reuniu com a Presidência 
da Comissão de Pós-Graduação e com a Chefia da Seção. Informações a respeito foram 
transmitidas na Reunião Pedagógica da Pós-Graduação e na reunião da Congregação.  

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

O coletivo composto por estudantes, funcionários e docentes programou oficinas para os 
servidores e servidoras sobre ambientes virtuais de aprendizagem Moodle e Google Classroom e 
sobre pacote G-Suite. Também organizou informações sobre ferramentas digitais e tutoriais em 
diferentes plataformas. As oficinas começaram a ser realizadas na última semana de julho e terão 
prosseguimento em agosto. 

 



Reformas na Escola de Aplicação 

As reformas no hall do elevador, banheiros, sala de aula e substituição do gradil foram finalizadas. 
Também foram concluídas as intervenções referentes à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (troca dos corrimãos das escadas para atender; instalação de piso tátil e sinalização nos 
degraus das escadas; instalação de nova porta de esquadria de alumínio do bloco A; inversão da 
porta existente no bloco A com abertura para fora; instalação de portas corta fogo nos Blocos B e 
C, e construção novo abrigo de gás e instalação de tubulação. 
 
 

   

 

  

  

 

Áudios semanais 

Desde o dia 30/03, a comunidade tem sido informada semanalmente dos acontecimentos por 
meio de mensagens de áudio encaminhadas por e-mail às segundas-feiras.  

 

 

 


