
528ª 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 

dez horas do vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 4 

realizou-se a 528ª 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, Vivian Batista da Silva, José Sérgio Fonseca de 9 

Carvalho, Maria Angela Borges Salvadori, Valdir Heitor Barzotto, Carlota 10 

Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Maria Letícia Barros Pedroso 11 

Nascimento, Claudia Valentina Assumpção Galian, Claudia Rosa Riolfi, Ana 12 

Luiza Jesus da Costa, Karina Soledad Maldonado Molina, Katiene Nogueira da 13 

Silva, Jaime Francisco Parreira Cordeiro, Senhora Miriam Fernandes 14 

Muramoto, representante discente da pós-graduação, Viviane Rodrigues do 15 

Nascimento, suplente do representante discente da graduação.  A Senhora 16 

Letícia Pires de Oliveira participou da sessão, como convidada da Direção. 17 

Havendo número legal o Senhor Diretor declara aberta a 528ª Reunião 18 

Ordinária da Congregação da FEUSP.  Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 19 

DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação da Ata 527ª Reunião Ordinária da 20 

Congregação da FEUSP, realizada no dia 17/12/2020. Colocada em discussão 21 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis votos).   IIª 22 

PARTE – EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. 23 

Iniciando o Expediente da Diretoria, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira começa 24 

dizendo que essa é a nossa primeira reunião de 2021 e se por um lado temos a 25 

boa notícia de uma campanha de vacinação que se inicia, de outro estamos 26 

acompanhando a catástrofe que está sendo a aquisição dos insumos 27 

necessários e o próprio acesso da população, isso quer dizer que temos que 28 

nos preparar para um ano talvez tão difícil quanto ao ano passado. A força da 29 

FE será colocada mais uma vez à prova. Continuando, diz que apesar de ser 30 

uma reunião virtual, a direção dá boas vindas, desejando aos membros da 31 

nossa comunidade que seja um ano que possamos extrair dele o melhor 32 

possível e atravessá-lo com segurança, com saúde e cumprindo a função da 33 

nossa Faculdade que estão expressas no Regimento e no seu Projeto 34 



Acadêmico. A Direção se solidariza com as famílias das 218.878 mil vítimas da 35 

Covid-19 no Brasil, esses dados foram extraídos do Portal Covid-19. Informa 36 

que foram retomadas as atividades da FE no dia 04 de janeiro e até hoje o 37 

único comunicado que recebemos da Reitoria foi sobre o aniversário da 38 

Universidade de São Paulo. Não recebemos nenhum comunicado sobre o 39 

Plano USP, mesmo que o Estado tenha feito mudanças no seu plano. Pede 40 

que transmitam essa informação aos seus representados. Comunica que 41 

recebemos também editais ou resultados de editais, mas uma posição da 42 

administração central sobre a situação e o contexto não existe. Entende que 43 

precisaremos continuar com a manutenção e com a sofisticação dos protocolos 44 

das medidas sanitárias, pois o trabalho remoto vai se prolongar pelo menos até 45 

o segundo semestre. Informa que o CEE publicou a Deliberação 195/2021, que 46 

coloca um terço para a retomada das atividades presenciais da educação 47 

básica, sendo que quase todo o Estado de São Paulo retrocedeu para fase 48 

laranja/vermelha. Ele, como dirigente, e a Profa. Shirley como supervisora 49 

redigiram dois documentos e enviaram às escolas de educação básica da USP, 50 

solicitando os protocolos e o projeto para 2021. Comenta que a Profa. 51 

Rosangela considera importante fazer uma reunião com a Comissão de 52 

Encaminhamento para pensar como conduzirão de forma coletiva o próximo 53 

ano e como resistiremos a esse possível avanço da obrigatoriedade das 54 

atividades presenciais sem a vacinação em massa. Encaminharam solicitação 55 

de reunião com o GT que cuida do plano USP. Foram feitas muitas conversas 56 

com as chefias de departamentos e com docentes da categoria de Doutor 1, 57 

Associados 1 e 2 sobre a progressão na carreira. Alguns acordos foram 58 

estabelecidos e foram enviados aos docentes. A partir de segunda, com as 59 

informações enviadas dos inscritos, a ATAC começará a fazer contato com as 60 

pessoas para constituição das comissões assessoras. Informa que teremos em 61 

breve eleições para representante de funcionários, das 3 categorias docentes e 62 

também dos discentes na Congregação. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de 63 

Macedo deseja um bom 2021 para todos lembrando que tudo indica que será 64 

um ano difícil até que os resultados e efeitos do processo de vacinação se 65 

façam notar. Em complemento as informações do Prof. Marcos, destaca os 66 

sentimentos por perdas importantes mais recentes já em 2021, como das 67 

Profas. Dras. Silvia Leser (esposa do Prof. Celso Beisiegel), Marli André (Profa. 68 



do EDM), Sandra Corasa (Pós-Doutoranda) e Nelson Frateschi (irmão da 69 

Profa. Silvia Trivelato). 2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: 70 

a. Conselho Universitário: Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Josefina 71 

Malta Cardozo dos Reis Boto. Comunica que não houve reunião do CO nesse 72 

período, então não tem nenhuma informação. b. Conselho de Pós-Graduação 73 

– Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho informa que a 74 

CPG desencadeou as discussões para deliberações para o processo seletivo 75 

2021. Provavelmente terão um número muito grande de candidatos por conta 76 

de 2020 não ter tido processo seletivo. Confirmado se for online, terão 77 

candidatos de outros estados e ao passar pela Comissão de Legislação e 78 

Normas, no novo Regimento, a prova de língua estrangeira deixa de ser pré-79 

requisito para entrada no programa, então terão até um ano para mostrar a 80 

proficiência em língua estrangeira. Terão que contar com um número muito 81 

maior de professores envolvidos nesse processo corrigindo provas, analisando 82 

currículos, preparando entrevistas. Pede para incentivar a todos que estão na 83 

reunião solicitando aos professores a quem representam que participem das 84 

reuniões os dias 04 e 5 de fevereiro. Comunica que enviaram à Pró-Reitoria um 85 

vídeo de divulgação do programa de pós-graduação que ficou muito 86 

interessante e vai ser apresentado na exposição dos cursos de pós-graduação 87 

da USP em 09 de fevereiro. Comenta que ficaram tão entusiasmados com o 88 

vídeo que será colocado na página da FEUSP. Na reunião dos dias 04 e 05 de 89 

fevereiro vão explicar aos professores algumas das exigências da avaliação 90 

qualitativa do Sucupira, para que os professores possam auxiliar em questões 91 

que dizem respeito à sua visão acerca dos trabalhos mais importantes, 92 

orientandos que consideram que deveriam ser destaques no programa etc. c.  93 

Conselho de Graduação – Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da 94 

Silva comenta que não tem nenhum informe. d. Comissão de Pesquisa – 95 

Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto começa desejando um feliz 96 

Ano Novo para todos. Comunica que a primeira reunião da Comissão de 97 

Pesquisa será no dia 19. Explica que na virada de ano deu para sentir mais o 98 

peso da reunião no momento que entram muitos relatórios, pedidos de pós-99 

doutorado, tem sentido falta da agilidade dos pareceristas. Comenta que foi 100 

preciso procurar, buscar outros em função de alguns não devolverem os 101 

trabalhos e teve também o falecimento da profa. Marli André. Com relação aos 102 



candidatos estrangeiros que tentam se candidatar e perguntam se pode ser de 103 

modo remoto, estão assumindo a postura de dizer que os pós-doutorados 104 

podem ser iniciados remotamente e cada supervisor estabelece um 105 

compromisso de que havendo condições será presencial. Na ocasião, 106 

comunica que vão começar a fazer algumas conversas no sentido de uma 107 

proximidade maior com os pós-doutorando, em função da compreensão deles 108 

do processo que estão ingressando.  Agradece a Sras. Roberta e Vanessa que 109 

assumiram a Secretaria da Comissão que está sem secretária, dizendo que 110 

elas fizeram o melhor possível de maneira cordial e espera que a partir de 111 

agora consigam atrair uma secretária para a Comissão e Pesquisa. e. 112 

Conselho de Cultura e Extensão Universitária – Com a palavra, a Profa. 113 

Dra. Maria Angela Borges Salvadori informa que ainda não fizeram reunião 114 

esse mês. f. CCInt – Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa 115 

informa que a primeira reunião será em março. 3. Expediente da Diretoria da 116 

Escola de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista 117 

da Silva comunica que agora em fevereiro os professores estarão retornando 118 

das férias. O ano passado foi muito desafiador, a escola tem tomado o cuidado 119 

de contemplar todos os alunos. Em fevereiro terão a recomposição das 120 

atividades visando os alunos que tiveram mais dificuldades para estudar e 121 

precisam de uma atenção mais direcionada. Estão atentos também à 122 

deliberação do CEE e às medidas que estão sendo tomadas pelo Governo do 123 

Estado e da Reitoria. 4. Expediente dos Membros da Congregação da 124 

FEUSP. Com a palavra, a palavra o Prof. Jaime Francisco Parreira Cordeiro faz 125 

um desabafo de sua grande preocupação com a escola púbica. Diz que o que 126 

aconteceu no ano passado e o que ameaça acontecer este ano é um desastre, 127 

mas uma perda quase completa para nós da própria ideia e do ideal de escola. 128 

Explica que não tivemos escola, fomos e único país em que a escola não 129 

funcionou no ano passado e isso revela que o valor da escola não foi percebido 130 

até hoje. A sociedade inteira aceitou muito tranquilamente e inclusive nós, a 131 

inteligência da educação, que era assim mesmo. Não conseguimos mobilizar 132 

nossos esforços para pensar alternativas relativamente seguras para a escola 133 

funcionar. Com a palavra o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira explica sobre a falta 134 

de secretária na Comissão de Pesquisa, explica que a Sra. Carolina veio para 135 

a FEUSP com a saída de uma funcionária da EA. Ela trabalhava na Creche. As 136 



educadoras das creches e educadores da EA em 2013 tiveram o 137 

reenquadramento em PROFEI e PROFEM respectivamente. Foram chamados 138 

pelo DRH em dezembro onde explicaram que a luta das professoras da creche 139 

tinha chegado à última instância e a USP seria obrigada a enquadrá-las como 140 

PROFEI, então a Sra. Carolina optou em voltar para creche na condição de 141 

professora. Esperam solucionar o problema o mais breve possível, estão 142 

trabalhando para isso. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo comenta 143 

que com relação a fala do Prof. Jaime acha que devemos constituir um grupo 144 

emergencial, de um mini fórum para imediatamente refletir sobre essa situação, 145 

reunir dados e informações. Podemos de algum modo tentar potencializar essa 146 

força e buscar, visualizar saídas para sufocar menos. Com a palavra o Prof. Dr. 147 

Marcos Garcia Neira faz uma proposta de encaminhamento, pessoas já se 148 

dispuseram a colaborar com o grupo (Karina, Vivian e Jaime), o assunto pode 149 

ser levado aos departamentos. A representação discente pode fazer uma 150 

consulta aos alunos que trabalham na educação básica, o assunto pode ser 151 

levado para EA e constituir esse grupo para apresentar alternativas, como o 152 

Prof. José Sérgio colocou levantar proposições e coloca-las em debate. Com a 153 

palavra o Prof. Jaime Francisco Parreira Cordeiro esclarece que essa comissão 154 

deve ter um caráter muito propositivo e até inquisitivo. Sua ideia é interrogar 155 

primeiro aqui dentro todos os nossos colegas, qual sua posição sobre isso e 156 

pedir produção. Esse grupo só vai ter impacto se produzir textos provocativos 157 

para que elas respondam. Qual é sua posição sobre a escola? O que você 158 

acha do que aconteceu no ano passado? Quando você acha que escola pode 159 

voltar? Quando todos tomarem a vacina? Ou você acha que somos o único 160 

país do mundo que não consegue achar uma solução? Ele aceita fazer parte 161 

de um grupo que aceite fazer provocações para uma discussão, agitar um 162 

debate tentar sair da inercia e tentar recuperar entre nós o valor da escola. IIIª 163 

PARTE - ORDEM DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. REFERENDAR - Resultado da 164 

eleição complementar de representantes discentes da graduação junto 165 

aos Órgãos Colegiados e Comissões Estatutárias. Colocada em discussão 166 

e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 17 (dezessete) votos, 167 

pela unanimidade dos presentes. 2. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA: 2.1. Of. 168 

CG/01/07012021 - EMILIO SANCHEZ MARTINEZ - Pedido de Revalidação 169 

de Diploma Estrangeiro de Licenciatura em Ciências da Educação – 170 



Habilitação Pedagogia, expedido pela Facultad de Humanidades y 171 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón 172 

(Cochabamba / Bolívia). Parecer referente ao resultado da prova 173 

dissertativa (favorável) emitido pelos Profs. Drs. Ocimar Munhoz Alavarse 174 

e Roni Cleber Dias de Menezes. Colocada em discussão e, a seguir em 175 

votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade 176 

dos presentes. 3. PROJETO: 3.1. MEMO.EDA/04/26012021 - Projeto 177 

Acadêmico Docente apresentado pela Profa. Iracema Santos do 178 

Nascimento, para fins de aprovação e futura inscrição à Progressão 179 

Horizontal. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 180 

aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. 181 

RELATÓRIO: 4.1.MEMO.EDA/03/26012021 - Relatório CERT do EDA, 182 

período de janeiro a dezembro de 2019. Colocada em discussão e, a seguir 183 

em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela 184 

unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS:  5.1. Nota contra à 185 

adesão do Estado de São Paulo ao Programa Nacional das Escolas 186 

Cívicos-Militares. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 187 

Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos 188 

presentes. 5.2. Nota de Repúdio às Novas Diretrizes Curriculares 189 

Nacionais para Educação Profissional e Tecnológica. Colocada em 190 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) 191 

votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor 192 

agradeceu a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E, para 193 

constar eu Sidney Mauro Fontanetti, Assistente Técnico Acadêmico, Substituto, 194 

lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por mim                    e pelo 195 

Diretor da FEUSP                      na reunião em que for discutida e 196 

aprovada. São Paulo, 28 de janeiro de 2021. 197 


