
530ª 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 quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, 4 

realizou-se a 530ª 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, Marcos Garcia Neira, Agnaldo Arroio, 8 

Vinicio de Macedo Santos, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Bruno Bontempi 9 

Junior, Rosangela Gavioli Prieto, Carla Biancha Angelucci, Ana Paula Martinez 10 

Duboc, Valdir Heitor Barzotto, Ana Luiza Jesus da Costa, Carlota Josefina 11 

Malta Cardozo dos Reis Boto, Monica Appezzato Pinazza, Anete Abramowicz, 12 

Maria da Graça Jacintho Setton, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, 13 

Claudia Rosa Riolfi, Emerson De Pietri,  Jaime Francisco Parreira Cordeiro, 14 

Mônica Caldas Ehrenberg, Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, a Senhora Miriam 15 

Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação, o Senhor 16 

Paulo Vitor de Souza Pinto, suplente do representante discente da pós-17 

graduação, a Senhora Viviane Rodrigues do Nascimento, suplente do 18 

representante discente da graduação e o Senhor Reinaldo Santos de Souza 19 

representante dos servidores não docentes. Havendo número legal o Senhor 20 

Diretor declara aberta a 530ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP.  Iª 21 

PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação 22 

da Ata 529ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 23 

25/02/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 24 

aprovou por 18 (dezoito) votos a favor e 2 (duas) abstenções. IIª PARTE – 25 

EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o 26 

expediente da Diretoria, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira inicia lendo uma 27 

mensagem dele e do Prof. Vinicio: “Prezados e prezadas membros da 28 

Congregação. Ontem o Brasil ultrapassou duas marcas trágicas desde que 29 

começou a pandemia. A marca de  300.000 vidas perdidas para a Covid-19 e a 30 

marca de 3.000 mortes diárias. São 300.000 famílias enlutadas, algumas delas 31 

são as nossas, dos nossos amigos ou conhecidos. Nesta altura, não há 32 

ninguém nessa sala que não conheça alguém vitimado por essa doença terrível 33 



que se torna ainda mais grave pelo descaso, pela ironia, desrespeito em 34 

relação à vida e dor alheias. O que o povo brasileiro está passando é a 35 

experiência de uma necropolítica muito bem calculada. Isso fica demonstrado 36 

pela falta de vacinas, de remédios, de auxílio emergencial e de uma política de 37 

Estado que proteja a vida das pessoas, que dê condições para que nas 38 

escolas, estudantes e professores enfrentem as consequências do isolamento. 39 

Enquanto não houver vacinação em massa, a única forma de combater a 40 

pandemia é o isolamento, a higienização constante e o uso da máscara. Como 41 

educadores e educadoras, é nosso dever servir de exemplo. Cuidemos uns dos 42 

outros. Essa é a maior responsabilidade que este colegiado tem diante de si. 43 

Hoje damos boas-vindas aos novos colegas que nos acompanharão até março 44 

do ano que vem, quando Vinício e eu completaremos a nossa jornada na 45 

direção. Temos um ano duro pela frente, com muitas decisões difíceis. A 46 

comunidade da Feusp confiou a todos nós essa responsabilidade e temos 47 

certeza que todas as pessoas aqui presentes saberão corresponder.” 48 

Continuando querem simultaneamente se solidarizar com todas as pessoas 49 

que estão sofrendo bastante nesse momento e ao mesmo tempo dar as boas 50 

vindas às pessoas que chegam agora nesse colegiado. Informa que já está na 51 

etapa final a transferência de uma funcionária da FFLCH para a Comissão de 52 

Pesquisa. Comenta que houve esta semana um vazamento no bloco A, 53 

afetando algumas salas. Terão que localizar esse vazamento e fazer uma 54 

pequena reforma.Com relação ao Estatuto de Conformidade de Condutas, que 55 

é o documento que quer estabelecer normas para as infrações cometidas por 56 

funcionários, docentes e estudantes e suas penalidades, lembra que foi 57 

reivindicada no final do ano passado junto à Reitoria a prorrogação do prazo 58 

dessa discussão, acham melhor descentralizar essas conversas para garantir a 59 

participação das pessoas e atendimento de todas as solicitações. Na semana 60 

passada em conversa com todas as chefias da Unidade, departamentos e 61 

administrativas, solicitaram que os funcionários e chefes de departamentos 62 

façam discussões para poder receber as contribuições até a data estabelecida 63 

pela Reitoria, 10/05.Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo 64 

primeiramente quer festejar uma vitória parcial do movimento dos professores 65 

que é a antecipação da vacinação dos professores de creche, ensino 66 

fundamental e médio e profissionais da educação acima de 47 anos. Informa 67 



que seu comunicado é sobre duas iniciativas propostas na Congregação. A 68 

primeira é sobre o Grupo de Trabalho sobre a Educação Básica, ainda sem 69 

nome certo, lembra que foi proposto a partir de uma provocação manifestada 70 

pelo Prof. Jaime sobre o fechamento das escolas, o papel social da escola e 71 

como estávamos entendendo isso como na Faculdade de Educação. A 72 

proposta foi constituir um grupo com a participação das professoras da Escola 73 

de Aplicação. Esse grupo já fez duas reuniões, tem a ideia de realizar lives, 74 

rodas de conversa, seminários etc. e  pensam na criação de um site, de um 75 

canal de comunicação onde os depoimentos e relatos de professores sobre a 76 

realidade vivida de uma maneira mais dinâmica e acessível, além de usar os 77 

canais de comunicação da USP como o Jornal da USP e a Rádio USP. Outra 78 

iniciativa é do grupo coordenado pela Profa. Maurilane sobre o Centenário 79 

Paulo Freire com título: Ano 100 com Paulo Freire. A proposta é que as 80 

comemorações se estendam pelo ano inteiro, começando com uma 81 

conferência de abertura com Luiza Erundina.2. Expediente das Comissões e 82 

Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário Com a palavra a Profa. Dra. 83 

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, comenta que o CO tem umas 84 

características muito peculiares onde o Reitor inverte a pauta, primeiro aborda 85 

os itens da  pauta e depois os itens do expediente, o que leva muitas pessoas 86 

que se inscrevem a não conseguir falar por causa do adiantado da hora. Isso é 87 

muito prejudicial para o debate. Informa que o Reitor começou falando sobre a 88 

pandemia, em seguida sobre a autonomia universitária que continua sendo 89 

atacada. Apontou o caso de racismo que houve no Instituto de Relações 90 

Internacionais, onde pediu desculpas por esse episódio. Continuando, 91 

comunica que houve eleições para diferentes comissões no CO. Outro assunto 92 

foi a atribuição do título de Professor Emérito ao Prof. Walter Colli do Instituto 93 

de Química, ao Prof. Erney Camargo do Instituto de Ciências Biomédicas e 94 

pós-morte ao Prof. Antônio Cândido, da FFLCH, foi concedida também a 95 

medalha Armando Salles de Oliveira para profissionais considerados 96 

destaques acadêmicos no enfrentamento à pandemia. Comunica que as 97 

pessoas que realizaram o concurso de livre-docência vão começar a receber 98 

como Associadas. Com relação aos quinquênios, sexta-parte e concursos de 99 

Professor Doutor e Professor Titular continuam sendo vedados. Informa que foi 100 

criado o Curso de Bacharelado em Física Médica, é um curso de graduação 101 



em parceria com Instituto de Física e a Faculdade de Medicina. Houve 102 

manifestações sobre a questão do Estatuto de Conformidade de Condutas e 103 

sobre a questão da avaliação, sugeriu-se dividir os candidatos entre aprovados 104 

e reprovados, mas o Reitor respondeu que uma universidade de pesquisa tem 105 

que ser meritocrática, tem que fazer avaliações e comparações de 106 

desempenho. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza comenta 107 

sobre o ponto de inversão da pauta. Ele estava escrito no chat e o Reitor 108 

terminou a reunião antes que a palavra fosse concedida a ele e a outra 109 

funcionária, e isso não foi a primeira vez que aconteceu. O outro foi o 110 

comentário do Reitor sobre a avaliação docente, que foi bastante dura, disse 111 

que quem questiona avaliação não tem espaço dentro da Universidade. b. 112 

Conselho de Pós-Graduação Com a palavra, a Profa. Dra. Carla Biancha 113 

Angelucci informa que o Prof. José Sérgio está no webinário sobre avaliação 114 

CAPES. Seu primeiro comunicado diz respeito à reunião da Câmara de 115 

Normas que teve como pauta principal a aprovação de regulamentos, o 116 

reconhecimento de diplomas e o regulamento da Faculdade Educação, 117 

também aprovado nessa reunião. Foi reafirmada a importância também da 118 

celeridade no reconhecimento de diplomas, então ela solicita que quando 119 

forem convidados a serem pareceristas, que possam responder com agilidade 120 

o parecer, dentro prazo. Continuando, comunica que a reunião do Conselho de 121 

Pós-Graduação foi na semana passada e, como ponto de discussão, a 122 

informação do Pró-Reitor que serão realizadas reuniões para discutir o futuro 123 

da pós-graduação, mas a Faculdade Educação ainda não foi chamada, então 124 

ela não sabe o que será discutido. Outro ponto foi o término da avaliação 125 

CAPES previsto para 23 de Abril. Informa que no dia 30 terá um conjunto de 126 

cursos remotos sobre e-disciplinas, outras plataformas digitais e no dia 31 será 127 

sobre os processos seletivos remotos. Em relação à CPG, informa que na 128 

última reunião o ponto quase exclusivo foi sobre o processo seletivo remoto. 129 

Informa que haverá, hoje ainda, uma chamada à candidatura para bolsas de 130 

mestrado. Existe uma chamada que se encerra amanhã sobre o Edital PAE só 131 

para mães estudantes e, por fim, informar que o site da pós-graduação está 132 

sendo finalizado. Pede para que avaliem para saber se tem uma 133 

navegabilidade mais adequada. c. Conselho de Graduação Com a palavra, a 134 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto comenta que na reunião do CoG, em 18 135 



de Março, tiveram uma primeira discussão sobre revalidação de diploma 136 

estrangeiro que estava suspenso e agora será retomado. Sobre o vestibular de 137 

2021, toda matrícula está sendo virtual e terão a primeira, segunda e terceira 138 

chamadas e depois as listas de espera. Até 4 de maio, poderão ter 139 

ingressantes, pois vão ajustando as matrículas. Outro assunto sobre o 140 

vestibular é uma resolução que permitiu o aceite de declaração de estudantes 141 

que passaram no vestibular e suas  escolas ainda estão no processo de 142 

finalização do ano de 2020. Será dado um prazo para entrega dessa 143 

documentação para garantir a vaga. Com relação ao kit internet, foram 144 

distribuídos mais ou menos 11 mil kits em 2020. Foi garantida a prorrogação 145 

desses kits internet e já foi feito novo pedido desses kits. Comenta que no CoG 146 

houve manifestação da necessidade de ação da USP em relação à saúde 147 

mental de docentes. Há unidades que estão precisando dessas ações. Com 148 

relação à CLAP, o primeiro informe é com relação ao esclarecimento sobre 149 

estágio no âmbito interno, onde foi analisada a deliberação do CEE que prevê 150 

o máximo 70% de atividades de estágio presencial e no mínimo 5%, a ser 151 

discutido no âmbito de cada unidade. Assumiram que será sem estágio 152 

presencial. Mas pensa que se o estado de São Paulo voltar para a fase verde 153 

ou amarela, os estágios serão 70% presenciais. Sobre a CLAP ainda comenta 154 

que enviará para Congregação um trabalho feito por essa câmara de uma 155 

pesquisa sobre o Programa de Formação de Professores, onde o Grupo de 156 

Apoio Pedagógico fez um questionário para todas as unidades que têm 157 

licenciatura. Com relação à CG, reitera o convite para a Reunião Pedagógica 158 

que será em 05 de abril. Comenta que fizeram uma ação junto à CCInt da 159 

retomada de abertura para vagas de nossas disciplinas para estudantes 160 

estrangeiros. d. Conselho de Pesquisa Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir 161 

Heitor Barzotto informa que a Comissão de Pesquisa fez a primeira atividade 162 

dos pós-doutorandos com muita demanda. Tiveram também a primeira reunião, 163 

cuja responsabilidade foi dada pela Congregação, de discutir a problemática 164 

toda que envolve a publicação. Entenderam que o problema é maior do que 165 

imaginavam, pois as revistas têm de fato se tornado um lugar em que os 166 

controles têm ficado mais acirrados, seja pelos órgãos de avaliação normais ou 167 

pelas plataformas hospedadas. Pensam em promover um conjunto de 168 

discussões, pois há também o problema da relação com os Comitês de Ética. 169 



Finalizando, comenta sobre a proposição feita no final de dezembro para a Pró-170 

Reitoria, que assumisse como carro-chefe nesse último ano de mandato, um 171 

estudo sobre a relação da sociedade com a produção científica. Foi bem aceito 172 

quando propuseram em novembro, então fizeram uma comissão de 173 

presidentes de Comissão de Pesquisa, elaborando uma proposta que visa 174 

fazer um mapeamento dos modos como as unidades têm colocado em 175 

circulação o conhecimento, depois ver os retornos e fazer análise de como as 176 

pessoas têm reagido aos conhecimentos divulgados. e. CCInt Com a palavra, 177 

a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa informa sobre a abertura de vagas para 178 

estudantes estrangeiros na graduação. Acrescenta que esse chamado está 179 

aberto até 25 de Março e foi curto por estar próximo ao semestre letivo e terão 180 

ainda que entrar em contato para divulgar essas vagas. Comunica que o 181 

processo de elaboração do regimento da CCInt chegou ao fim. Lembra que os 182 

mandatos dela e da Profa. Bianca, como representantes dos doutores se 183 

encerra, então não terão mais representação da CCInt na Congregação que 184 

estava sendo usado pelos representantes de doutores. Com a palavra, a Profa. 185 

Rosângela sugere que elas sejam convidadas para a próxima Congregação e 186 

se decida sobre isso na reunião. f. Conselho de Cultura e Extensão 187 

Universitária – Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Martinez Duboc 188 

comenta sobre o edital Projeto USP 22, voltado para criação de um nome ou 189 

logotipo de uma marca a ser submetido por discentes da graduação e pós, 190 

mediado pela coordenação de um docente, em comemoração ao Bicentenário 191 

da Independência, da Semana de Arte Moderna e também ao esperado no ano 192 

de 22.  A ideia é ter um selo USP em relação a 22, buscando mais visibilidade 193 

das iniciativas da USP num único portal. Quando esse portal for lançado, ele 194 

também vai abarcar teses e dissertações sobre o mesmo tema. Compartilha 195 

que a Profa. Cidinha fez uma menção elogiosa sobre um evento conduzido 196 

pela Profa. Martha Marandino, o nome do evento é Museu Acervos 197 

Universitários. Outro informe é a criação do portal USPEX. A ideia do portal é 198 

explorar as redes sociais, ter espaço de notícias etc. Com relação a Feira USP 199 

de Profissões será novamente na versão virtual. 3. Expediente da Diretoria da 200 

Escola de Aplicação da FEUSP. Sem expediente. 4. Expediente dos 201 

Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Maria da 202 

Graça Jacintho Setton agradece a confiança depositada para que continuasse 203 



sendo membro da Congregação. Comenta que de uma forma tardia gostaria de 204 

parabenizar todas as iniciativas que revelam preocupação com as mulheres, 205 

mães pesquisadoras, mulheres da ciência etc. Acha importante registrar na 206 

Congregação, pois enquanto mulher e pesquisadora e Decana na 207 

Congregação, Docente, Socióloga, esta condição dela juntar essas atividades 208 

de docência e pesquisa, impõe uma reflexão sobre as gerações de mulheres 209 

na USP. Postergou sua entrada na USP porque teve filhos, hoje em dia só se 210 

tem um filho ou nenhum. Faz essa reflexão porque isso acaba 211 

sobrecarregando as mulheres de certa geração. Em função da pandemia, as 212 

mulheres se veem muito cobradas, além do uso da tecnologia que está sendo 213 

imposto e as pessoas de gerações anteriores têm muita dificuldade. Com a 214 

palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza agradece aos funcionários, pois foi 215 

recentemente eleito representante dos funcionários na Congregação. Quer 216 

registrar seu pesar pela situação da pandemia, pelos mais de 300 mil mortos e 217 

pelo levantamento feito pelo SINTUSP de 25 funcionários efetivos e 218 

terceirizados que vieram a falecer. Esse levantamento é impreciso, pois a 219 

Universidade não tem um levantamento oficial. Dentre esses 25 quer registrar o 220 

falecimento da Sra. Rosana Bullara que foi funcionária da Faculdade Educação 221 

por vários anos. Aproveita para perguntar se dentro desse anúncio de 222 

vacinação dos professores do ensino médio e fundamental se também estão 223 

incluídos os funcionários da EA? Diz que para ele parece que se trata de uma 224 

ação que não vai atingir a todos, seria um instrumento a mais de pressão para 225 

o retorno precipitado das aulas presenciais. Mesmo todos os profissionais da 226 

educação sendo vacinados ainda tem o contato cruzado das pessoas. Com a 227 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira responde que eles têm se empenhado 228 

para que a Reitoria olhe não só para a EA, mas para todas as Unidades de 229 

Educação Básica. As Unidades prepararam a documentação e encaminharam 230 

e até o momento não houve retorno do GT que trata do assunto. O anúncio 231 

feito pelo Governo do Estado foi que a quantidade de pessoas vacinadas 232 

também alcançaria os profissionais da educação, não só os professores. 233 

Comenta que logo que passarem para a fase amarela do Plano São Paulo, o 234 

CEE passa a entender que os estudantes de graduação terão que ir para as 235 

escolas de educação básica. Suspeita que a Reitoria não vai se movimentar 236 

para isso, então, a FEUSP terá que ver com a CEE para que reveja essas 237 



medidas. Por enquanto, estão atentos e acompanhando. Com a palavra, o 238 

Prof. Dr. Vinício de Macedo comenta que esse ano é um ano de eleição 239 

reitoral. Na reunião da ADUSP alguém falou da ideia de uma candidatura 240 

representativa de algum docente, como já houve em outra época. Acha que no 241 

momento nós, como Congregação, comunidade e juntando as outras 242 

Unidades, pelas ofensivas que partem do Governo Federal em relação às 243 

Ciências Humanas, à educação superior e básica, como os efeitos da 244 

pandemia sobre a educação, se não é o momento de explicitar nossas 245 

questões, que isso fosse externado para o debate público na Universidade e 246 

que a gente exigisse um posicionamento dos candidatos em relação a essas 247 

questões para fomentar o debate e o compromisso dos candidatos a Reitor. 248 

Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio informa que estão discutindo 249 

distribuição didática para o segundo semestre de 2021 e já encaminharam um 250 

novo pedido de uma licença maternidade para a Profa. Ana Zerbato, já operam 251 

com essa disciplina com o Prof. Otávio, que é temporário, com isso o EDM  tem 252 

oferecido por 2 anos, 4 turmas. Comunica que fizeram acompanhamento e 253 

havia 300 solicitações a mais de matrículas além da capacidade de 240 vagas 254 

que podem oferecer. O Prof. Otávio, que é temporário, só pode oferecer duas 255 

turmas. Se demorarem a liberar o claro não terão condições de oferecer o 256 

mínimo. Acrescenta que o departamento tem 15 professores temporários e que 257 

o contrato vence em 31 de julho de 2021, isso significa 30 turmas. Com a 258 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira informa que esses pedidos entraram 259 

no tempo certo no CTA e a documentação seguiu para a Comissão de Claros 260 

adequadamente. O Departamento tem a anuência da Direção para usar a 261 

prática que temos adotado de interromper a oferta de disciplina até a Reitoria 262 

liberar os claros. Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 263 

comenta que na reunião da CLAP solicitaram a presença do Prof. Baracat para 264 

discutir alguns pontos, e um deles era sobre Libras. A CLAP tirou uma ação de 265 

fazer um documento de reivindicação junto à Reitoria/PRG sobre a 266 

necessidade de criação de claros docentes de Libras, nos vários campi da 267 

Universidade. Sua proposta é a FEUSP documentar a situação do EDM e se a 268 

Congregação concordar, tirar um documento retratando o que vem 269 

acontecendo e reiterando a necessidade da USP ter de fato uma política que 270 

atenda à legislação no que se refere à oferta de turma de Libras. Diz que não 271 



podemos estar sempre sendo cobrados como se a FEUSP fosse a responsável 272 

pela oferta de Libras para todos os cursos de licenciatura. Com a palavra, a 273 

Profa. Dra. Anete Abramowicz agradece por estar na Congregação e se coloca 274 

à disposição naquilo que for possível. IIIª PARTE - ORDEM DIA:. .1. 275 

ELEIÇÕES: 1.1. Resultado da eleição da representação discente da Pós-276 

Graduação junto aos Órgãos Colegiados. Colocada em discussão e, a seguir 277 

em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela 278 

unanimidade dos presentes.   1.2. Resultado da eleição da representação 279 

docente junto à Congregação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 280 

a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos 281 

presentes.  1.3. Resultado da eleição da representação dos Servidores Téc. 282 

Administrativo junto à Congregação. Colocada em discussão e, a seguir em 283 

votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade 284 

dos presentes.   1.4. Resultado da eleição da representação docente junto ao 285 

CTA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 286 

por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. Resultado da 287 

eleição para as representações docentes junto aos Conselhos dos 288 

Departamentos (EDA, EDF e EDM) da FEUSP. Colocada em discussão e, a 289 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela 290 

unanimidade dos presentes. 1.6. MEMO. EDA/16/05032021 - Indicação dos 291 

Profs. Drs. Roberto da Silva e Sonia Maria Portella Kruppa para comporem, na 292 

qualidade de titular e respectivo suplente, o Conselho da Escola de Aplicação, 293 

com mandato no período de abril de 2021 a abril de 2022. Colocada em 294 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) 295 

votos, pela unanimidade dos presentes.  1.7. Of. EDF/05/05032021 - 296 

Recondução da Profa. Dra. Maria de Fátima Simões Francisco como Titular e o 297 

Prof. Roni Cleber Dias de Menezes, indicado como Suplente, para compor o 298 

Conselho da Escola de Aplicação na gestão 2021/2022. Colocada em 299 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) 300 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8. MEMO. EDM/18/05032021 - 301 

Recondução dos Profs. Drs. Marcelo Giordan Santos e Agnaldo Arroio como 302 

representantes, titular e suplente, respectivamente, da Faculdade de Educação 303 

da USP junto à CoC Licenciatura do Instituto de Química. Colocada em 304 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) 305 



votos, pela unanimidade dos presentes.  1.9. MEMO. EDM/19/05032021 - 306 

Recondução das Profas. Dras. Vivian Batista da Silva e Martha Marandino 307 

como representante titular e suplente, respectivamente, do EDM junto ao 308 

Conselho da Escola de Aplicação, com mandato no período de abril de 2021 a 309 

abril de 2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 310 

aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.10. 311 

Substituição da representante dos funcionários na Comissão de Equidade. 312 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 23 313 

(vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes.  2. OUTROS 314 

ASSUNTOS: 2.1. Of.CG/09/08032021 - Alterações de disciplinas para o curso 315 

de licenciatura em pedagogia a entrarem em vigência a partir do 2º semestre 316 

de 2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 317 

aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes.  2.2. 318 

RETIRADO DE PAUTA - MEMO. EDA/24/11032021 - Projeto para apoio da 319 

proposta do Curso de extensão "100 anos de Paulo Freire: esperançar em 320 

tempos de barbárie". 2.3. Novo Regulamento da CCInt-FE. Colocada em 321 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) 322 

votos, pela unanimidade dos presentes. 2.4. Apelo ao Governador João Dória e 323 

ao Secretário Estadual de Educação Rossieli Soares. Colocada em discussão 324 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos a 325 

favor 1 (uma) abstenção.  2.5. Moção - PL 3.477/2020. Colocada em discussão 326 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 (vinte e dois) votos a 327 

favor 1 (uma) abstenção.   2.6. Ofícios relatando a grave situação do HU. 328 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22 329 

(dezoito e dois) votos a favor e 1 (uma) abstenção.  2.7. Moção de apoio à 330 

Prof.ª Drª Larissa Mies Bombardi. Colocada em discussão e, a seguir em 331 

votação, a Congregação aprovou por 11 (dezoito) votos a favor, 2 (duas) 332 

abstenções e 1 (um) contra.   Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu 333 

a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para consta, eu 334 

Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 335 

presente ata, que será assinada por mim     e pelo 336 

Diretor da FEUSP      na reunião em que for discutida e 337 

aprovada. São Paulo, 25 de março de 2021. 338 


