
Boletim nº 30 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Outubro 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) 

A vigência da RTI 2019 encerrou-se em 30/10/2020. As lâmpadas e mãos francesas solicitadas pela 
assistência administrativa foram recebidas. O relatório científico e a prestação de contas 
encontram-se em fase de elaboração.  
 
 

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

O plano de aplicação aprovado na Congregação aguarda aprovação da FAPESP. 

 

Programa USP Eficiente  

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para as salas de aula FEUSP: pregão eletrônico 
realizado com sucesso. Entrega agendada para janeiro de 2021; 2. Computadores para o 
laboratório da Escola de Aplicação e para a FEUSP: equipamentos recebidos; 3. Projetores para a 
FEUSP e para a Escola de Aplicação: equipamentos recebidos. 4. Substituição das cadeiras do 
auditório da Escola de Aplicação: serviço em execução. 5. Para-raios: reforma em andamento. 

 

Assistência aos estudantes da Escola de Aplicação 

Aguardamos a entrega dos materiais de papelaria e pen drives adquiridos. Os livros foram 
entregues e o empenho das camisetas foi anulado devido à falta de documentação da empresa. 

 

Preparativos para o retorno às atividades presenciais quando for obrigatório  

Além das aquisições mencionadas nos boletins anteriores, o serviço de marcenaria para 
adequação dos balcões (Apoio Acadêmico, Tesouraria, Comunicação e Mídia, Gráfica, Serviço de 
Pessoal, Serviço de Expediente, Serviço de Materiais e Sala das Educadoras) está em execução. 
Foram confeccionadas chaves para todos os funcionários e funcionárias que solicitaram, a fim de 
evitar possíveis vias de contágio. 

 

Comitê Permanente  

Analisou o Plano USP de Retorno às Atividades Presenciais (na versão anterior ao dia 20/10), 
tendo em vista identificar pontos eventualmente não contemplados nos protocolos elaborados 
pelos diversos setores da FEUSP e pela Escola de Aplicação. O único ponto não contemplado nos 
documentos da Unidade é a questão do descarte das máscaras usadas. Uma consulta foi feita à 
Prefeitura do Campus que encaminhou orientações a respeito. 

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


 

Conselho Consultivo da USP 

A participação da reunião no dia 07/10 se deu a convite da Reitoria por solicitação dos membros 
do colegiado. Na ocasião foram apresentadas as informações compiladas junto aos/às docentes da 
FEUSP e da FFCL-RP acerca das iniciativas voltadas ao letramento, seja no ensino de graduação e 
pós-graduação, pesquisa ou extensão.   
 

Verba Proap 

Foram feitos ajustes em relação ao uso da verba Proap pela Pós-Graduação e Setor Financeiro 
tento em vista o novo prazo concedido para isso. 

 

Rede USP de Educação Básica 

A documentação elaborada pela Escola de Aplicação para registro das atividades domiciliares foi 
objeto de análise e discussão junto à Supervisão Escolar, Direção e Orientação Pedagógica.  
 

Candidatura da FEUSP à participação da Comissão Organizadora do ENDIPE 

A FEUSP foi consultada pela Representante Regional da Andipe sobre o interesse sediar a próxima 
edição do Endipe, prevista para novembro de 2022. O assunto foi discutido com a Chefia do EDM 
que obteve anuência do departamento. A Congregação foi consultada e aprovou a candidatura. 
 

Atualização do Plano USP para retorno gradual às atividades presenciais 

O documento foi apresentado na reunião de dirigentes e, na mesma data, analisado pelas chefias. 
Dois ofícios foram encaminhados à Vice-Reitoria solicitando a autonomia da direção para 
organização do trabalho remoto ou presencial, conforme a necessidade. O assunto foi pautado na 
reunião da Congregação que deliberou pela intensificação dos esforços nesse sentido. 
 

Serviços de tradução e revisão de textos para a revista Educação e Pesquisa e para a Pós-
Graduação (Proap) 

Os memoriais foram finalizados. A compra está sendo montada e sendo escolhida a modalidade 
de licitação. 
 

Manutenção da unidade 

O serviço de jardinagem está em execução – iniciou pela Escola de Aplicação em função da vistoria 
do MP agendada para o dia 10/11; descupinização emergencial nas salas 118 e 122; diversos 
materiais estão em fase de compra; serviço de recarga dos extintores previsto para novembro; 
limpeza dos reservatórios de água aguardando a execução; abrindo compra para aquisição de 
novos ventiladores; recebendo propostas para materiais de higiene e limpeza. 
 
 

 

 

Reformas na Escola de Aplicação 



As mangueiras de incêndio foram entregues. Recebidas as propostas para reforma do parquinho. 
Retirada de diversos materiais e entulhos que estavam na EA. Substituição de algumas peças de 
piso vinílico. Instalação de fitas antiderrapantes e fitas luminosas nas escadas. Reparos nos 
sanitários (reposição de louças, reparos hidráulicos, bacias sanitárias, válvulas de descargas, barras 
de apoio, assento de vaso sanitário, troca de vidros etc.). Substituição de lâmpadas de 
emergência, pintura dos corredores dos blocos A e B. Pintura dos corredores dos blocos A e B. 
Pintura dos corrimãos das escadas. Substituição de telhas quebradas. Reparo das trincas das 
paredes da secretaria. Instalação de barra antipânico na porta do auditório. Reforma do para-
raios. 
 
 

   
 
 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

Seguem ocorrendo os plantões de dúvidas e oficinas mediante solicitação de pessoas ou de 
distintos setores da comunidade Feusp. 
 

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.  

 

 

 


