
526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2  

Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às 3  

nove horas do vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, 4  

realizou-se a 526ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da 5  

Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 6  

Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 7  

Doutores Vinício de Macedo Santos, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, 8  

Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Rosangela Gavioli Prieto, José Sérgio Fonseca 9  

de Carvalho, Maria  ngela Borges Salvadori,  Valdir Heitor Barzotto, Carlota 10  

Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Maria da Graça Jacintho Setton, Teresa 11  

Cristina Rebolho Rego de Moraes, Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento,  12  

Maurilane de Souza Biccas, Claudia Valentina Assumpção Galian, Claudia 13  

Rosa Riolfi, Ana Luiza Jesus da Costa, Karina Soledad Maldonado Molina, 14  

Katiene Nogueira da Silva, Senhora Miriam Fernandes Muramoto, 15  

representante discente da pós-graduação, Marcelo Valdemir Maia Parra, 16  

representante discente da graduação, Viviane Rodrigues do Nascimento, 17  

suplente do representante discente da graduação e a Senhora Letícia Pires de 18  

Oliveira, representante dos servidores não docentes. A Professora Marlene 19  

Isepi, Diretora da Escola de Aplicação justificou a ausência. Havendo número 20  

legal o Senhor Diretor declara aberta a 526ª Reunião Ordinária da 21  

Congregação da FEUSP.  Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. 22  

Item 1. Discussão e Votação da Ata 525ª Reunião Ordinária da Congregação 23  

da FEUSP, realizada no dia 29/10/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 24  

votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos, e 01 (uma) 25  

abstenção.  2. Discussão e Votação da Ata 117ª Reunião Extraordinária da 26  

Congregação da FEUSP, realizada no dia 16/11/2020. Colocada em discussão 27  

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos, e 01 28  

(uma) abstenção. IIª PARTE  EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da 29  

Diretoria da FEUSP. Iniciando o Expediente da Diretoria, o Prof. Dr. Marcos 30  

Garcia Neira começa a reunião se solidarizando com as famílias das 170 mil 31  

vítimas da Covid-19. Comenta que a pandemia não acabou e precisamos 32  

manter medidas protetivas e zelar pela saúde das pessoas que convivem 33  

conosco, das outras pessoas e da nossa própria saúde. Continuando, informa 34  



que junto com a Profa. Shirley Silva, que ocupa também a função de 35  

Supervisora de Educação Básica, tem feito conversas frequentes com a 36  

Secretaria Geral da USP, na semana conversaram com o Superintendente da 37  

Assistência Social no sentido de estimular a Reitoria a publicar uma resolução 38  

que crie a  Rede USP de Educação Básica. O assunto foi objeto de dois ofícios 39  

encaminhados à Secretaria Geral e de duas conversas com o Secretário Geral. 40  

Lembra também que está no final o prazo para inscrição na progressão 41  

horizontal na carreira. Fizeram reuniões onde surgiram ideias e essas ideias 42  

foram apresentadas às chefias. Comenta alguns encaminhamentos da última 43  

reunião da Congregação. Os alunos da Graduação pediram eleições 44  

complementares nos colegiados, o edital foi preparado e divulgado. Sobre 45  

ações definidas contra o retorno compulsório. Foram acordados alguns 46  

encaminhamentos: fizeram ofício ao Vice-Reitor solicitando a autonomia das 47  

unidades, tiveram resposta pouco agradável. Fizeram articulações com outras 48  

direções e tiveram acolhidas em algumas unidades e outras não. Agruparam 5 49  

unidades e fizeram reunião e acordaram em pedir reunião com o Vice-Reitor. 50  

Foi agendada com o GT e o Vice-Reitor estava presente. Depois que todos 51  

apresentaram sua posição, o Vice-Reitor saiu com uma alternativa que depois 52  

se tornou pública. Isso se deu também por influência das eleições municipais, 53  

do crescimento de pessoas contaminadas,  com o papel importante do 54  

Sindicato dos Trabalhadores da USP com a deflagração da Greve Sanitária e 55  

as poucas unidades que se opuseram ao retorno, mas sem se recusar a 56  

trabalhar remotamente. Comunica que receberam um ofício com relação aos 57  

dias a serem compensados no recesso. Ao longo da semana vão tentar 58  

encontrar alternativas a partir da conversa com as chefias. Informa que 59  

receberam na noite de quarta-feira, antes da última Congregação, um e-mail do 60  

Prof. Roberto da Silva. O assunto foi informado à Congregação pela Chefe do 61  

Departamento. Após a Congregação, se reuniram com a chefia do EDA e com 62  

o ex-chefe, e combinaram que o departamento discutiria o assunto, tomaria 63  

suas medidas e encaminharia o seu posicionamento à Direção. Receberam 64  

também material do Prof. Rubens e outro do Prof. Roberto, foi montado 65  

processo e enviado um pedido de análise à PG para orientação dos 66  

procedimentos. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos relata que 67  

a CERT tem uma sistemática diferente para finalizar o processo de avaliação 68  



do Estágio Probatório, que consiste em uma banca composta por um membro 69  

da CERT, um membro do departamento do professor interessado e um 70  

professor de outra unidade. No caso, ele foi indicado pelo EDM para constituir 71  

uma banca. Explica que esse parecer  vem consolidado por essa banca, no 72  

caso em questão, houve uma convergência de análises e conclusões, no 73  

sentido da aprovação do relatório e o seguimento do professor no seu trabalho. 74  

Cada caso é um caso, esse processo tende a se repetir. A discussão na 75  

comissão releva procedimentos e critérios diferentes, não é exatamente uma 76  

unanimidade já instaurada, a presença da unidade é importante. A análise se 77  

dá através do que está nos outros relatórios, se o professor cumpriu as 78  

orientações dadas. A necessidade de afirmar que o professor deve procurar 79  

financiamento, publicar em revistas internacionais etc,  parecem ser os 80  

elementos principais que estão considerando na avaliação.  2. Expediente das 81  

Comissões e Conselhos Centrais: a - Conselho Universitário: Com a 82  

palavra, a Profa. Dra. Carlota Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto 83  

relata as discussões  no CO. Eleição de membros do Conselho Editorial da 84  

ADUSP. Manifestação da USP sobre o Projeto de Lei 627 de previsão de 85  

cortes nos recursos da FAPESP. A USP manifestou seu desagrado sobre isso. 86  

Possibilidade de realizar concursos supra departamentais para Professor 87  

Titular. Situação de um aluno da Farmácia já formado que prestou vestibular 88  

para ingressar no mesmo curso. Revisão orçamentária 2019/2022. Discussão 89  

dos aspectos relativos à Lei 173 e à impossibilidade dos recursos para 90  

contratar docentes para progressão horizontal, de servidores e reajustes 91  

salariais. Crítica por parte dos alunos e funcionários com a realização do Boat 92  

Show e a repressão na manifestação contrária dos estudantes ao evento. O 93  

Prof. Marcos complementa o relato comunicando que o Reitor anunciou a 94  

criação do Fundo Patrimonial. b. Conselho de Pós-Graduação  Com a 95  

palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho comunica que receberam 96  

a notícia de que agora as  unidades terão autonomia para gestão da verba do 97  

PROAP, antes era centralizada na Universidade.  Informa que saiu o resultado 98  

da 25/2020 que era de vincular a concessão de bolsas a um Projeto de 99  

mestrado/doutorado na Unidade. Aprovaram só o de mestrado.  Comunica que 100  

vão entregar os dados do Sucupira hoje para Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 101  

os relatórios de 2017, 2018 e 2019. A partir de dezembro até início de março, 102  



vão trabalhar no relatório qualitativo do Sucupira e os dados de 2020. O 103  

Regimento da Pós-Graduação será votado na próxima reunião da Comissão de 104  

Pós-Graduação.  Houve uma iniciativa da Pró-Reitoria num esforço para 105  

procurar um equilíbrio de gênero na formação das bancas examinadoras, pois 106  

há uma presença menor de mulheres. A Pró-Reitoria está fazendo um 107  

levantamento mais amplo das ações afirmativas dos diversos programas de 108  

pós-graduação, mas na faculdade estamos bem adiantados com relação a 109  

isso. c. Comissão de Pesquisa   Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor 110  

Barzotto diz que é um prazer estar voltando para Congregação agora na 111  

condição de Presidente da Comissão de Pesquisa. Comunica que acontecerá o 112  

10º Simpósio de Pós-Doutorado nos dias 02, 03 e 04/12. Comenta que ontem 113  

foram chamados para uma reunião com o Pró-114  

de os Profs. Marcos e 115  

Vinício também estavam presentes. A reunião começou com uma conversa 116  

sobre o que fizemos na pandemia e o que não podemos fazer depois, com 117  

vistas a pensar em projetos que possam consolidar o que representou um 118  

aprendizado nesse período. Foi anunciado que é preciso tomar cuidado, pois 119  

não pode haver aumento de financiamento, mas sim redução. Comenta que 120  

acha muito importante o modo como a FEUSP participa das reuniões de 121  

maneira propositiva, diferente das outras unidades que parece fazer uma 122  

apresentação das ações feitas. Propôs que a Reitoria  encampe um projeto nos 123  

seguintes termos: Conhecimento Científico produção, circulação e repercussão 124  

na sociedade e que pudesse ter várias frentes de pesquisa e que nós 125  

pudéssemos pensar esses elementos na escola, na mídia e nas revistas 126  

periódicas. Um professor da ECA e outro da EACH foram a favor dessa 127  

proposta e o Pró-Reitor pediu para que na próxima reunião fosse levada uma 128  

proposta sobre o assunto. Pede apoio de todos. Quer deixar registrado que a 129  

transferência da presidência da Comissão feita pela a Profa. Fabiana foi 130  

absolutamente transparente e ele entra muito tranquilo pelo modo de como lhe 131  

foi passada. d. Conselho de Cultura e Extensão Universitária  Com a 132  

palavra, a Profa. Dra.  Maria  Angela Borges Salvadori informa que reitera o 133  

convite da CCEX para que visitem a aba da Comissão de Graduação onde tem 134  

uma nova seção que acolhe todo material que foi feito para a Feira das 135  

Profissões. Diz que a Pró- uniões 136  



onde apresentam melhorias no sistema. Outro informe é os Projetos das 137  

Carretas que vão circular com os temas: Cultura e Educação e a outra Saúde e 138  

Ciência,  são duas carretas uma no interior e outra na Capital. A ideia é que 139  

sejam privilegiados projetos interunidades com bolsas. Pensam em criar no ano 140  

que vem um grande portal USP de extensão. Comunica que receberam um 141  

pedido da Reitoria para selecionar ações de impacto, importância etc., mas na 142  

Cultura e Extensão é difícil hierarquizar as ações principais, pois cada iniciativa 143  

é de grande impacto e importância. e. CCInt  Com a palavra, a Profa. Dra. 144  

Ana Luiza Jesus da Costa informa sobre a última reunião como CCInt, porque 145  

fizeram a proposição da mudança do regulamento que inclui mudança de 146  

nome. Pelo fato das condições da pandemia não receberam estudantes 147  

estrangeiros de graduação no primeiro semestre de 2021. Estão aguardando 148  

resposta da CG sobre a possibilidade da realização de intercâmbio virtual para 149  

estudantes estrangeiros de graduação e também da FEUSP que queiram 150  

cursar em instituições estrangeiras. Há estudantes da FEUSP selecionados 151  

para intercâmbio em março de 2021, mas devido às condições não poderão ir, 152  

entretanto, alguns já têm carta de aceite e bolsa. Estão pensando em adiar 153  

esses intercâmbios para o segundo semestre de 2021 e para quem não tem 154  

carta de aceite, bolsa e etc., junto às instituições conveniadas estão pensando 155  

em abrir outro processo seletivo quando houver condições para isso. Comunica 156  

que existe um envio pela AUCANI de um edital para unidades com proposta de 157  

curso de inglês aos estudantes com monitores pagos pela unidade. A CCInt 158  

preocupada com o caráter desse edital está propondo uma reunião com a 159  

direção, representantes da CoC Licenciatura, com docente, discente e um 160  

colega da área de metodologia do ensino de inglês. A CCInt foi chamada para 161  

reunião com a AUCANI junto com outras unidades da área de humanas, com 162  

objetivos de escutar as unidades. f. Conselho de Graduação -  Com a 163  

palavra, a Profa. Dra. Rosangela Gavioli Prieto comunica que na última reunião 164  

do CoG o destaque foi o Plano USP de retorno presencial que envolve 165  

reposição em janeiro, fevereiro até início de março, lembrando que nesses 166  

casos a reposição se refere às atividades exclusivamente presenciais. A 167  

FEUSP reservou esse período também para recuperação. Sobre o estudo 168  

híbrido o Pró-Reitor falou que a USP nunca deixará de ser presencial, mas 169  

seremos diferentes, teremos um modelo compartilhado, que parte dos cursos 170  



permaneceram de maneira remota. Reitera que terão a última Reunião 171  

Pedagógica do ano, em 07 de dezembro dedicada a essa discussão, de novos 172  

tempos, novo normal, ensino híbrido e ensino presencial. Sobre o edital dos 173  

consórcios acadêmicos para excelência no ensino de educação, o prazo foi 174  

estendido até 15/01, a CG fez uma discussão no âmbito interno e estão 175  

terminando uma manifestação que no final irá para apreciação da Congregação 176  

e se for aprovada sairá como manifestação da USP como um todo. 3. 177  

Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. Sem 178  

expediente. 4. Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a 179  

palavra, a Profa. Dra. Maria da Graça Jacintho Setton  pergunta quais unidades 180  

que fizeram mais resistência à volta dos funcionários para as unidades. O Prof. 181  

Marcos responde que foram FFLCH, IP, IEB e IAU-SC além da FEUSP. Com a 182  

palavra, a Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas fala sobre o Congresso 183  

Internacional do Centenário do Paulo Freire. O Projeto já foi aprovado e 184  

encaminhado pelo Departamento a CCEx. Informa que encaminhou o projeto 185  

para vários professores que trabalham com essa temática para contribuição e 186  

fazer uma comissão mais ampliada e o convite que faz via Congregação é que 187  

precisam de mais gente para compor essa comissão. Com a palavra, a Profa. 188  

Dra. Karina Soledad Maldonado Molina comenta que os Programas de 189  

Formação de CAPES que  tinham o início previsto para agosto, mas adiaram 190  

para outubro. Foi efetivado o pagamento das primeiras bolsas, os programas 191  

estão em funcionamento e estão com aproximadamente 500 bolsas entre 192  

licenciando, professores da rede e docentes que estão no programa. Com a 193  

palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos traz uma informação e um 194  

convite. No dia 17/12, às 18h30, vai ser realizado uma live de lançamento de 195  

um livro organizado por ele e pelos Profs. Carlota, Vivian e Zaqueu como 196  

resultado de um seminário que fizeram no ano passado por conta das 197  

comemorações dos 50 e 60 da FE/EA-USP. Com a palavra, o Senhor Valdemir 198  

Maia Parra comenta que conseguiram na última Congregação, com o apoio do 199  

Prof. Marcos, a eleição complementar dos representantes discentes, pois 200  

muitas comissões e departamentos ficaram sem a representação. Diz que a 201  

Portaria já foi publicada e ele foi escolhido entre os seus pares para fazer parte 202  

da comissão eleitoral. Destaca que esse mês da Consciência Negra participou 203  

da comissão organizadora do evento da pedagogia hip hop em parceria com a 204  



FEUSP e o mestrado da Filosofia.  Relata que no Paraná estão vivendo uma 205  

situação catastrófica onde o governo do estado organizou uma banca de 206  

concurso temporário presencial para professores na pandemia, enquanto 207  

vários outros concursos estão adiados por conta do isolamento social. Os 208  

professores estão em frente ao palácio em greve de fome por 8 dias. 209  

Continuando fala que ele e as companheiras representantes discentes, estão 210  

atentos às dificuldades dos alunos e diz que acreditam que independente de 211  

alguns falarem que os tratados entre docentes e turmas devam ser 212  

privilegiados, ainda esses tratados não podem fugir daqueles princípios do 213  

documento que foi aprovado na Congregação que ninguém ficaria para trás. 214  

Como seu diploma da pós-graduação já está em andamento quer se despedir 215  

de todos e agradecer todo apoio e que foi muito importante essa passagem.  216  

IIIª PARTE - ORDEM DIA:. 1. ELEIÇÕES: 1.1. Of. EDF/64/09112020 - 217  

Indicação do Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio para a Comissão 218  

Editorial da Revista Educação e Pesquisa. Colocada em discussão e, a seguir 219  

em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela 220  

unanimidade dos presentes. 1.2. Memo/EDM/160/06112020 - Recondução dos 221  

Profs. Rosa Iavelberg e Agnaldo Arroio, como representantes da FE, titular e 222  

suplente, respectivamente, na CoC Licenciatura em Artes da ECA. Colocada 223  

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e 224  

dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. Recondução das Profas. Ana 225  

Luiza Jesus da Costa e Carla Biancha Angelucci como Presidente e Vice 226  

Presidente, respectivamente, da CCInt e composição de todos os membros da 227  

Comissão, gestão 2020-2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 228  

a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos 229  

presentes. 2. PROJETO: 2.1. Of. EDF/68/23112020 - Douglas Emiliano Batista 230  

- Projeto de Estágio Probatório Docente, período 09/2020 a 09/2022. Parecer 231  

emitido pela Profa. Dra. Claudia Riolfi - EDM FEUSP. Colocada em discussão 232  

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos e 01 233  

(uma) abstenção.  3. OUTROS ASSUNTOS: 3.1. Of. EDA/58/09112020 - 234  

Renovação no Programa Professor Sênior da Profa. Dra. Cláudia Pereira 235  

Vianna. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 236  

aprovou por 21 (vinte e um) votos e 01 (uma) abstenção.  3.2. Of. 237  

EDA/59/09112020 - Renovação no Programa Professor Sênior da Profa. Dra. 238  




