
Boletim nº 29 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Setembro 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 (2019 referente a 2018) 

O monitor de vídeo para a ilha de edição do Laboratório de Mídias e Educação, as lâmpadas e 
mãos francesas solicitadas pela Assistência Administrativa estão em processo de compra. 
 

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

O plano de aplicação dos recursos foi finalizado e submetido à Fapesp após aprovado pela 
Congregação. 

 

Reunião com estudantes da Pós-Graduação 

Juntamente com a Presidência da Comissão de Pós-Graduação e Chefia do Serviço de Pós-
Graduação, foram apresentados os critérios que serão utilização para atendimento aos pedidos de 
verba PROAP, recomendações acerca da prorrogação dos prazos e os preparativos da FEUSP para 
retomada das atividades presenciais quando obrigatórias. 

 

Outorga do título de Doutor honoris causa ao professor António Nóvoa 

Na sessão de 25/06, a Congregação deliberou por unanimidade de seus membros pela indicação 
do professor António Nóvoa para outorga do título de Doutor honoris causa. Várias pessoas 
engajaram-se na preparação da justificativa circunstanciada que acompanhou o processo, 
intermediação junto ao Jornal da USP para a publicação de um artigo de autoria do professor, 
produção do press release encaminhado à comunidade por e-mail em 10/09 e da busca de apoio 
junto aos membros do Conselho Universitário. A concessão do título foi aprovada em 15/09 com a 
expressiva votação de 108 votos a favor e 1 abstenção.  

 

Programa USP Eficiente  

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para as salas de aula FEUSP: pregão eletrônico 
realizado com sucesso. Aguardamos o envio dos documentos originais para assinatura do 
contrato; 2. Computadores para o laboratório da Escola de Aplicação e para a FEUSP: pregão 
eletrônico realizado com sucesso. A entrega dos equipamentos foi agendada; 3. Projetores para a 
FEUSP e para a Escola de Aplicação: pregão eletrônico realizado com sucesso. Aguardamos a 
entrega dos equipamentos. 4. Substituição das cadeiras do auditório da Escola de Aplicação. A 
proposta está na fase dos acertos com previsão de execução em outubro. 5. Para-raios. Previsão 
de execução do serviço em outubro. 

 

 

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


Preparativos para o retorno às atividades presenciais quando for obrigatório  

Para atender às demandas dos variados setores registradas nas planilhas e aprovadas pela 
Congregação, foram instaladas as primeiras proteções de acrílico nos seguintes balcões: portaria 
do bloco A, portaria da Escola de Aplicação e Seção de Pós-Graduação. Outros dois serviços que 
incluem marcenaria estão previstos para outubro. 

 

 

Portaria do Bloco A da FEUSP 

 

 

Recepção da EA 

 

 

Balcão da Seção de Pós-Graduação 

 

 

 



Reorganização interna dos setores e ações intersetoriais  

Prevento a permanência de trabalho remoto até 2021, após discutir com as Chefias e com os 
funcionários e funcionárias a possibilidade de reorganizar os trabalhos dos setores com o intuito 
de evitar a sobrecarga naqueles que têm sido mais demandados pela atual situação, foram 
avaliadas as necessidades, consultadas as pessoas e novos fluxos e procedimentos estão em fase 
de experimentação. 

 

Assistência Acadêmica 

Conforme informado no CTA e na Congregação, a Sra. Luci Mara Reinaldo Meneses foi designada 
Assistente Acadêmica. 

 

Atendimento aos projetos contemplados pelo edital da PRCEU 

Reunião com as docentes que tiveram projetos contemplados pelo edital da PRCEU e a Assistência 
Financeira para esclarecer os procedimentos necessários e organizar o fluxo das contratações 
necessárias. 

 

Comitê Permanente  

Iniciou a análise do Plano USP de Retorno às Atividades Presenciais, tendo em vista identificar 
pontos eventualmente não contemplados nos protocolos elaborados pelos diversos setores da 
FEUSP e pela Escola de Aplicação. 
 
Serviços de tradução e revisão de textos para a revista Educação e Pesquisa e para a Pós-
Graduação (Proap) 
Os memoriais foram finalizados. O pregão encontra-se na fase de levantamento de preços para 
composição da estimativa do valor. 
 
Semana da Educação 
Após reunião com a Comissão Organizadora e Coordenação da CoC Pedagogia em que foram 
discutidos os termos, decidiu-se pela contratação de intérprete de Libras para todas as atividades 
do evento. 
 
Manutenção da unidade 
Encontra-se em fase de habilitação a contratação do serviço de jardinagem, serviço de recarga dos 
extintores. Encontra-se em fase de cotação diversos materiais de manutenção predial.  
 
Licença VmixPro 
Adquirido e recebido o software para transmissão ao vivo de eventos. As experiências realizadas 
durante a Feira das Profissões e o Ato Público Não ao PL 529/2020 mostraram que a plataforma 
atende às necessidades da instituição. 
 

Reformas na Escola de Aplicação 

As bombas de incêndio e luzes de emergência foram substituídas. As lâmpadas de emergência 
também serão substituídas.  

 



Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

Abrangendo demandas de docentes, estudantes e funcionários/as, o atendimento do GAED por 
meio de oficinas sobre diferentes sistemas, ambientes e ferramentas virtuais têm sido um suporte 
efetivo às atividades na FEUSP e na EA. As oficinas continuarão a ser oferecidas aos três setores 
mediante solicitações específicas e estão mantidos os plantões para esclarecimento de dúvidas às 
sextas-feiras  em dois horários: 10h30 às 12h e 17h30 às 18h30.  

 

“Cuidados éticos na utilização de estratégias digitais no contexto de ensino remoto: diretrizes 
gerais” 

Para atender à demanda surgida na reunião pedagógica, o documento foi elaborado por um grupo 
constituído por docentes e funcionários e encaminhado aos departamentos para contribuições. 
Aguardamos a devolutiva para acertos finais e divulgação à comunidade.   
 

Ações contra o PL 529/2020 

Conforme deliberado na reunião aberta da Congregação de 27/08, um vídeo foi produzido com a 
participação de estudantes, funcionários/as e docentes a partir da Manifestação contrária ao PL 
529/2020. O Ato Público transmitido pelo YouTube contou com a participação de representantes 
de várias entidades e cards elaborados pelos estudantes foram postados nas redes sociais.  

 

Áudios semanais 

Desde o dia 30/03, todas às segundas-feiras, às 8h, a comunidade tem sido informada dos 
acontecimentos por meio de mensagens de áudio encaminhadas por e-mail.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgeqHeCd47Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3Uorqbk5lTk&feature=youtu.be

