
534ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

PAULO. Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza 3 

reunião à distância. Às nove horas do vigésimo nono dia do mês de 4 

julho de dois mil e vinte e um, realizou-se a 534ª Reunião Ordinária 5 

da Congregação à distância da Faculdade de Educação, sob a 6 

presidência do Senhor Diretor Professor Doutor Marcos Garcia 7 

Neira, e com a presença dos membros: Professores Doutores, 8 

Agnaldo Arroio, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Bruno Bontempi 9 

Junior, Rosângela Gavioli Prieto, José Sergio Fonseca de Carvalho, 10 

Ana Paula Duboc, Valdir Heitor Barzotto, Vivian Batista da Silva, 11 

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Teresa Cristina 12 

Rebolho Rego, Maria da Graça Jacintho Setton, Claudia Rosa Riolfi, 13 

Emerson De Pietri, Roni Cleber Dias de Menezes, Maurilane de 14 

Souza Biccas, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante 15 

dos servidores não docentes. Os Profs. Drs. Vinício de Macedo 16 

Santos, Jaime Francisco Parreira Cordeiro, Ana Luiza Jesus da 17 

Costa, Anete Abramowicz e Mônica Appezzato Pinazza justificaram 18 

as ausências. Havendo número legal, o Senhor Diretor declara 19 

aberta a 534ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª 20 

PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão 21 

e Votação da Ata 533ª Reunião Ordinária da Congregação da 22 

FEUSP, realizada no dia 24/06/2021. Colocada em discussão e, a 23 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos a 24 

favor e 3 (três) abstenções. Discussão e Votação da Ata 119ª 25 

Reunião Extraordinária da Congregação da FEUSP, realizada no 26 

dia 08/07/2021. Colocada  em discussão e, a seguir em votação, a 27 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos a favor e 2 (duas) 28 

abstenções. Expediente da Direção: Prof. Marcos dá os parabéns 29 

a todas as pessoas envolvidas no processo seletivo da pós-30 

graduação, aos envolvidos nas bancas e que conseguiram fechar 31 

essa etapa. Lembra que em 2018 a Congregação o incumbiu de 32 

resolver a questão da Rede USP de Educação Básica, que implicou 33 

na criação do cargo de Supervisora de Educação Básica, ocupado 34 

pela Profa. Shirley Silva e que através do Grupo de Trabalho 35 

designado pela Reitoria para produção de minuta de Portaria a 36 

Rede USP será institucionalizada. A minuta foi finalizada, logo, 37 

espera-se que até o final do ano tenhamos uma rede de Educação 38 

Básica. A Escola de Aplicação recebeu o Auto de Vistoria do Corpo 39 

de Bombeiros, foi realizada uma licitação em formato de registro de 40 

preços, foi feita vistoria de reforma da Ala C do Bloco B. Quando 41 

houve um furto de um notebook, a sindicância concluiu que um dos 42 

problemas era a ausência de câmeras. Foi feito um projeto e 43 



apresentada a proposta, ficou decidido colocar as câmeras no bloco 44 

A e no térreo do bloco B. A telefonia também está sofrendo 45 

alterações. Terminou o contrato da empresa terceirizada de limpeza 46 

e tomou-se a decisão, que atingirá a próxima gestão, em consulta 47 

com administrativo e financeiro, de solicitar a ampliação desse 48 

contrato em 15% ao mês, o que representa a diminuição da dotação 49 

básica para o próximo ano. A cerimônia de outorga do título de 50 

Doutor honoris causa ao Prof. António Nóvoa será dia 30 de agosto, 51 

às 15 horas, e acontecerá presencialmente na sala do Conselho 52 

Universitário e transmitido pelo Youtube. Que o Prof. Marcos e Prof. 53 

Vinicius foram convidados a conversar com a chapa do Prof. Dr. 54 

Carlos Gilberto Carlotti Junior e a Profa. Maria Arminda do 55 

Nascimento Arruda à reitoria. Essa conversa ocorreu no dia 30 de 56 

junho e haverá outra reunião para discutir o assunto. E que há outra 57 

chapa com Prof. Antonio Carlos Hernandes, ainda não se sabe 58 

quem é o/a vice. Reinaldo pergunta sobre o evento do Prof. Nóvoa, 59 

Prof. Marcos diz que não sabe dizer, o Reitor quer fazer todas as 60 

homenagens ainda esse ano, porém não sabe se serão no mesmo 61 

dia. Conselho Universitário: Profa. Carlota diz que em relação à 62 

homenagem ao Prof. António Nóvoa achava que seriam 10 pessoas 63 

os convidados, e que seria prudente que todas as que defenderam 64 

a homenagem participassem. No último Conselho Universitário o 65 

Reitor fala sobre a pandemia e da abertura do Museu do Ipiranga 66 

que voltará a funcionar. O Reitor apresentou uma reserva de 67 

contingência patrimonial sobre o CRUSP, enfatizou a parceria da 68 

SAS e o Instituto de Psicologia, sobre as atividades presenciais 69 

ainda remotas e quem recebeu a vacina pode ir trabalhar 70 

presencialmente 14 dias depois, no expediente do Co, Reinaldo 71 

disse que o retorno deve ocorrer quando houver vacinação 72 

massiva. Acrescenta que no expediente as pessoas se manifestam 73 

e o Reitor não colocou o assunto. Reinaldo diz que sobre o Prof. 74 

Adrian, a ação do Reitor foi desrespeitosa e também com a 75 

professora da Psicologia em controvérsia à medalha concedida a 76 

Dias Toffoli. Comissão de Cultura e Extensão: Profa. Ana Paula 77 

fala sobre o edital do PROCEU, foram 3 projetos submetidos e 78 

torcer para serem contemplados; no edital PUB foram solicitadas 79 

3372 bolsas. A orientação foi para contemplar o maior número de 80 

docentes. Numa reunião de planejamento da Feira USP e as 81 

Profissões – edital virtual – feita pela PRCEU houve uma orientação 82 

para que cada Unidade se programasse de forma a aumentar a 83 

interação em tempo real e reutilizar os vídeos atualizando-os. Diz 84 

que se posicionou, que as condições obrigam a aproveitar o que já 85 

existe. Que pediu um vídeo para contribuir com a Comissão e com 86 



a ajuda da Mídia para fazer alguns vídeos, pois como já se tem 87 

vídeos gravados muito bons, pode-se usá-los. Em breve trará a 88 

programação. Comissão de Pós-Graduação: Prof. José Sérgio diz 89 

que proclamou os resultados finais do processo seletivo. Foi o 90 

maior em termos de quantidade e diversidade. Em 2021, teve 2611 91 

inscrições, 1400 provas de mestrado, 600 entrevistas, 295 92 

candidatos aprovados, com 8,5 candidatos por vaga. Reitera o 93 

agradecimento que o Prof. Marcos fez à toda secretaria da Pós-94 

Graduação, todo o pessoal do Stife. Agradece à Profa. Biancha, 95 

que foi muito dedicada, eficaz e eficiente. A Comissão de Pós-96 

Graduação vai fazer reunião com cada uma das áreas para fazer 97 

um balanço de tudo o que aconteceu. Que ainda tem coisas para 98 

aperfeiçoar, mas, de forma geral, estão contentes. Comissão de 99 

Graduação: Profa. Rosângela agradece à CPG pela condução do 100 

processo e à Faculdade com as decisões para que esse processo 101 

acontecesse. Sobre o vestibular, no ano de 2021, teve aprovação 102 

11147 candidatos, sendo 8242 pela FUVEST e 2905 pelo SISU. 103 

Dois destaques: 1. A modificação do percentual de representação 104 

de graduandos fora do estado de São Paulo, outro ponto é que na 105 

apresentação há um destaque, a dificuldade do cumprimento das 106 

cotas de PPI na graduação. Deve-se, em alguns casos, à falta de 107 

candidatos e o problema com a nota de corte. A PRG constituirá um 108 

grupo de trabalho para analisar esses efeitos negativos que 109 

estamos tendo. Sobre os estágios, houve uma apresentação pela 110 

PRG de uma minuta de ementa da última Resolução 8077 de abril 111 

de 2021, onde se permitia estágios supervisionados na área de 112 

saúde de forma presencial e essa minuta de ementa abre a 113 

possibilidade para todos os cursos de graduação. No âmbito da 114 

Comissão de Graduação, aprovou-se a manutenção do estágio no 115 

modelo adotado (não presencial) que passará aos docentes uma 116 

orientação geral no dia 16 de agosto. Convida a todos os docentes 117 

para participar e apresentar suas dúvidas. Na reunião da CLAP, que 118 

tem representantes de várias unidades, fizeram uma escuta de 119 

todos os participantes e encaminharão à PRG para que seja 120 

mantido o estágio remoto. Comissão de Pesquisa: Prof. Valdir fala 121 

sobre o 11º Simpósio de pós-doutorado a cargo da Profa. Cintia. 122 

Que programou com uma equipe de alunos para o SIICUSP de 11 a 123 

16 de outubro e pede que os orientados acompanhem os alunos na 124 

apresentação dos trabalhos. Últimos dias para concorrer ao Edital 125 

de projetos integrados em áreas de pesquisa em áreas estratégicas 126 

(PIPAE), podem concorrer até dois projetos. Fizeram uma 127 

campanha para ter pelo menos dois inscritos. Expediente da 128 

Escola de Aplicação: Profa. Vivian diz que a Profa.  Marlene está 129 



na reunião de replanejamento que antecede as aulas. A 130 

organização da Escola para retorno presencial gradativo para dar 131 

conta de todo cuidado sanitário e pedagógico, preocupados com 132 

protocolo de segurança e conta com a ajuda do Dr. Matheus Bellini, 133 

epidemiologista, registra os agradecimentos ao Dr. Matheus que foi 134 

muito solícito e esteve com a equipe gestora em várias reuniões 135 

para esclarecer as dúvidas dos pais e toda comunidade escolar, a 136 

escola compôs um grupo de trabalho para pensar o retorno 137 

presencial e se reúne sistematicamente. O retorno pensado em 138 

etapas, levantamento com pais para ver quem pretende enviar seus 139 

filhos e todas as decisões ficam atrelada aos acontecimentos do 140 

Plano São Paulo e do Plano USP. Reitera o agradecimento aos 141 

funcionários que se envolveram na obtenção do Auto de Vistoria do 142 

Corpo de Bombeiros. Que essa semana receberam doação da 143 

Qualicorp de 60 notebooks, 120 tablets e 120 kits de internet. 144 

Lembra que na semana de replanejamento estão atentos a todas 145 

essas questões da pandemia e à reforma do ensino médio. A Profa. 146 

Claudia Galian participará a convite da COC de educação básica. O 147 

colegiado tem trabalhado de uma maneira intensa, unindo os 148 

professores e pensando na questão da Escola. Reinaldo informa 149 

que houve uma segunda reunião de negociação salarial e que a Lei 150 

173 barraria qualquer acordo salarial. Uma questão é que não 151 

apresentaram qualquer proposta para o futuro, sendo que a Lei vai 152 

até 31 de dezembro. Sobre a questão do retorno presencial, até 153 

então, a Escola estava se preparando, mas que esse retorno 154 

dependeria da Reitoria. Pergunta se a escola realmente vai voltar? 155 

Prof. Marcos responde que o retorno da Escola de Aplicação foi 156 

aprovado no Conselho de Escola da Escola de Aplicação, há uma 157 

programação de retorno às atividades, que vem anunciando, que 158 

prevê uma carga horária, existe uma legislação. Que o ano escolar 159 

das crianças e jovens está em risco. A Direção da Escola e a Rede 160 

USP, com responsabilidade, estão se preparando para isso. Com 161 

todo o protocolo de segurança, nesse primeiro momento é 162 

facultativo às famílias e somente profissionais com o ciclo vacinal 163 

completo estarão presentes. Temos que cumprir a legislação, 1/3 164 

da carga horária presencial, o que está valendo na fase 165 

emergencial, aumentando gradativamente, conforme o Plano USP, 166 

aumenta-se o número de pessoas. Reinaldo pergunta se o retorno 167 

será dia 16 de agosto, e sobre a Comissão de Graduação de que os 168 

estágios devem ser realizados em até 30%? Profa. Rosângela 169 

responde que se entrarmos na fase amarela ou verde 70%, precisa 170 

esperar, e enquanto não estiver em nenhuma dessas fases, a 171 

Unidade tem autonomia para deliberar, seguindo a PRG. 172 



Expediente dos Membros: Prof. Agnaldo informa que tem 173 

processo seletivo em fase de inscrição e por causa do servidor do 174 

CNPq atrapalhou os candidatos, e prorrogou-se as inscrições em 175 

função dessas intercorrências. Em relação ao estágio PAE, recebeu 176 

essa semana, o resultado da distribuição dos auxílios financeiros 177 

para os estudantes, o que compete à Comissão Coordenadora da 178 

Unidade receber as inscrições e classificá-los segundo os critérios 179 

divulgados no momento de abertura da chamada, cabe à PRPG 180 

distribuir as cotas de auxílio financeiro para realização do estágio, a 181 

FE não tem interferência nisso.  Profa. Carmen diz que recebeu um 182 

documento em desenvolvimento de uma pastoral do Campo Limpo 183 

contra o retorno das aulas presenciais no Estado de São Paulo. 184 

Que diz sobre as condições sanitárias insuficientes para o retorno e 185 

esse manifesto vai para os Prefeitos do interior. Talvez seja 186 

interessante se integrar esse movimento. Prof. José Sérgio 187 

agradece ao Prof. Agnaldo junto a Comissão do PAE e sugere que 188 

sobre a fala da Profa. Raquel Rolnik, que se contrapõe à Direção da 189 

Universidade, se há folga no orçamento, poderia diminuir as 190 

desigualdades, que se poderia entrar em contato com a Professora 191 

para dar-lhe apoio e restabelecer o Conselho Universitário como um 192 

local de debate político sobre as prioridades e não simplesmente de 193 

comunicação da gestão. Reinaldo comenta que além dos 194 

problemas do CRUSP houve um problema, que terá a reforma no 195 

bloco D, sem consultá-los e eles terão que sair recebendo um 196 

auxílio de 500,00, que é irrisório. A Profa. Maurilane diz que se 197 

encerraram as inscrições dos trabalhos do seminário internacional 198 

Ano 100 com Paulo Freire e vai precisar de força para divulgação. 199 

No site da Feusp também se vê um evento sobre Paulo Freire com 200 

o Instituto de Matemática para o mês de setembro. O Emancipa 201 

também começará um curso e alguns docentes da FEUSP estão 202 

participando. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. 203 

Memo. EDM/115/FE/02072021 - Eleitas as Profas. Lúcia Helena 204 

Sasseron Roberto e Martha Marandino como titular e suplente, 205 

respectivamente, na Comissão de Cultura e Extensão Universitária 206 

– mandato de 09/06/2021 a 08/06/2024.  Colocada em discussão e, 207 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, 208 

pela unanimidade dos presentes. 2. CONCURSO:  2.1. COMISSÃO 209 

JULGADORA: 2.1.1. Of. EDF/034/02072021 - Indicação dos nomes 210 

dos Professores para integrar a Comissão Julgadora do Concurso 211 

para obtenção do título de Livre-Docência, cujo candidato inscrito é 212 

o Prof. Dr. Rinaldo Voltolini. Colocada em discussão e, a seguir em 213 

votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos a favor e 1 214 

(uma) abstenção. 2.1.2. Of. EDF/035/02072021 - Indicação dos 215 



nomes dos Professores para integrar a Comissão Julgadora do 216 

Concurso para obtenção do título de Livre-Docência, cuja candidata 217 

inscrita é a Profa. Dra. Sandra Maria Sawaya. Colocada  em 218 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por  14 219 

(catorze) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 3. 220 

CONVÊNIOS/ACORDOS: 3.1. Of. CPG/CCP/141/16072021 - 221 

Convênio Acadêmico Internacional para Dupla Titulação de Pós-222 

Graduação entre a FEUSP, representada por seu Diretor, Marcos 223 

Garcia Neira, e a Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias 224 

de la Educación de la Una-Puno, representada por seu Diretor, Luis 225 

Guillermo Puño Canquipara. O convênio visa à cooperação 226 

acadêmica para fins de coorientação e dupla titulação. Colocada em 227 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação  aprovou por 17 228 

(dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Memo. 229 

EDM/114/FE/02072021 - Acordo de Cooperação Nacional a ser 230 

firmado entre a FEUSP e a Universidade Federal de Alfenas - 231 

UNIFAL, sob coordenação da Profa. Cláudia Valentina Assumpção 232 

Galian. Colocada  em discussão e, a seguir em votação, a 233 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos a favor e 1 (uma) 234 

abstenção. 3.3. Of. EDF/036/02072021 - Acordo Erasmus em 235 

conjunto com a Universidade de Potsdam (Alemanha) para a 236 

mobilidade de alunos e funcionários do ensino superior. O acordo 237 

poderá conceder bolsas de estudos aos alunos e funcionários 238 

docentes e administrativos e será coordenado pela Profa. Dra. 239 

Carla Biancha Angelucci. Colocada em discussão e, a seguir em 240 

votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela 241 

unanimidade dos presentes. 3.4. Propostas de cursos de extensão 242 

e convênios apresentadas pela Profa. Dra. Valéria Amorim Arantes 243 

de Araújo para apreciação. Colocada em discussão e, a seguir em 244 

votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos a favor e 1 245 

(uma) abstenção. 3.5. Of. CCEx. 22/27072021 - Proposta de curso 246 

de extensão apresentada pelo Prof. Dr. Roberto da Silva para 247 

apreciação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 248 

Congregação aprovou por 15 (quinze) votos a favor e 1 (uma) 249 

abstenção. 4. PROFESSOR SÊNIOR:  4.1. Memo. 250 

EDA/58/05072021 - Renovação do Termo de Adesão e de 251 

Permissão de Uso apresentada pela Profa. Dra. Lisete Regina 252 

Gomes Arelaro. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 253 

Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade 254 

dos presentes. 4.2. Memo. EDA/59/05072021 - Renovação do 255 

Termo de Adesão e de Permissão de Uso apresentada pelo Prof. 256 

Dr. Afrânio Mendes Catani. Colocada em discussão e, a seguir em 257 

votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela 258 



unanimidade dos presentes. 4.3. Memo. EDM/131/19072021 - 259 

Renovação do Termo de Adesão e de Permissão de Uso 260 

apresentada pela Profa. Dra. Myriam Krasilchik. Colocada em 261 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 262 

(dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 5. OUTROS 263 

ASSUNTOS: 5.1. Memo. EDM/116/FE/02072021 - Indicação in 264 

memoriam da Profa. Dra. Nídia Nacib Pontuschka para o Prêmio 265 

USP “Trajetória pela Inovação”, 3ª Edição 2021 – Inovação para 266 

Educação para a Sustentabilidade Ambiental. Colocada em 267 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 268 

(dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2. Of. CCEx. 269 

15/26072021 - Proposta de criação do NACE CTS i (Ciência, 270 

Tecnologia, Sociedade e Inovação), encaminhada pelo Prof. Dr. Elio 271 

Carlos Ricardo, para aprovação da nova composição do Conselho 272 

Deliberativo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 273 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos a favor e 1 (uma) 274 

abstenção. 5.3. Documento-base para Construção dos Planos 275 

Sanitários e Educacionais 3 setores da USP. Colocado em 276 

discussão. Recomenda que todos contribuam. Nada mais havendo, 277 

o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e todas e deu por 278 

encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara R. Gimenes, 279 

Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que 280 

será assinada por mim                                e pelo Diretor da 281 

FEUSP                .                            na reunião em que for discutida 282 

e aprovada. São Paulo, 29 de julho de 2021. 283 


