
291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE 1  

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Conforme Res. nº 7945, de 2  

27/03/2020, que autoriza reunião a distância. Às nove horas e trinta minutos do 3  

décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte, realizou-se a 291ª Reunião 4  

Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) à distância da Faculdade de 5  

Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e 6  

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinicio de Macedo 7  

Santos, Vice-Diretor; Rubens Barbosa de Camargo, Chefe do EDA Carlota Josefina 8  

Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; 9  

Professora Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação e as Senhoras Adriana 10  

Ranelli Weigel e Regina Sonia da Silva Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP 11  

no Conselho Técnico Administrativo. Os Senhores Maria Auxiliadora Riul de Freitas, 12  

Assistente Técnico Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico 13  

Administrativo; Nicolly Soares Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação e o Senhor 14  

Reinaldo Santos de Souza, compareceram à sessão como convidados da Direção. 15  

Havendo número legal o Senhor Diretor declara aberta a 291ª Reunião do Conselho 16  

Técnico Administrativo da FEUSP. Iª PARTE  EXPEDIENTE  Item 1. Expediente da 17  

Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa 18  

que realizaram uma sessão Extraordinária da Congregação, onde foram aprovados a 19  

reorganização do calendário do 1º semestre e das ações didáticas para 2020, e ontem 20  

disparam o documento para toda a comunidade Feuspiana. Comenta que ontem mesmo 21  

já começaram as reuniões com os estudantes e expressa que foi uma surpresa 22  

agradável, embora o documento tenha sido enviado às 16h, às 19h, o pico de 23  

participação na reunião estava em 103 pessoas, e participaram também professores. 24  

Aproveita para pedir aos chefes de departamento, na medida do possível, se acharem 25  

adequado, estimular os professores a participarem, porque foi muito destaca na palavra 26  

dos professores Jaime e Teresa, suas participações foram verdadeiras aulas com 27  

relação a produção do documento. Comunica que à noite ele e o Professor Doutor 28  

Vinicio de Macedo Santos se reuniram com a Comissão de Graduação, pois o 29  

documento foi a público, mas precisava de ajustes. Nesse sentido, estão solicitando 30  

para que as chefias se organizem, para que na segunda-feira, às 15h, reunirem com as 31  

pessoas que indicarem do departamento para pensarem nas organizações das 32  

disciplinas e mapear quem precisa de ajuda. Na ocasião, informa que a Professora 33  

Doutora Rosangela Gavioli Prieto também perguntou se os departamentos poderiam se 34  



reunir com a Direção e a CG, e até o final da semana que vem com todos os docentes 35  

para que o documento seja burilado, para que pensem nos trabalhos que foram feitos 36  

até agora e o que vai ser feito daqui para frente. Diz que ontem uma colega que 37  

participou da reunião comentou que o documento já teve um efeito imediato nos alunos, 38  

porque ela já percebeu uma maior presença deles. Relata que receberam mensagem 39  

também dos professores que estão preocupados pelas próprias questões de saúde e 40  

como vão organizar o segundo semestre e, por isso, aposta nos departamentos, 41  

entende que seja lá o espaço para discussão e verificação de detalhes que a CG não 42  

consegue dar conta e precisa ser informada. Lembra, na oportunidade, que tinham 43  

pensado em constituir um grupo de referência, que são pessoas que podem ser 44  

docentes, estudantes da pós-graduação, pessoas do grupo de pesquisa ou até mesmo 45  

estudantes da graduação, para apoiar docentes no planejamento de atividades remotas 46  

de ensino emergencial. Na sequência, salienta que ontem fez reunião com a Professora 47  

Marlene Isepi e os Senhores Moisés Beluci da Silva e Maria Auxiliadora Riul de Freitas 48  

para discutir a aquisição ou aluguel de equipamentos de informática para os estudantes 49  

da Escola de Aplicação. Informa, ainda, que os professores credenciados na pós-50  

graduação receberam um e-mail da câmara da Pró-reitoria de Pós-Graduação que 51  

também aborda essa questão da didática do ensino superior, nesse contexto, houve 52  

uma grande quantidade de inscrições na disciplina feita a distancia, desenvolvida pelos 53  

docentes da Faculdade de Educação e que esses materiais estão disponíveis. Explica 54  

que da mesma forma que aconteceu com os professores, aconteceu com a equipe 55  

administrativa ampliada, uma secretária da secretaria integrada dos departamentos e o 56  

mesmo material apresentado para os docentes foi apresentado à equipe administrativa. 57  

Lembra que essa reunião foi feita no dia 07/05, e desde aquele momento dispararam um 58  

processo de reorganização dos trabalhos. Diz que para que possamos pensar nos 59  

protocolos, na reorganização dos trabalhos, foi criado um documento eletrônico que 60  

poderá ser acessado pelas pessoas que participaram da reunião e que devem registrar 61  

as providencias a serem tomadas. Comenta que nós nos acostumamos com um tipo de 62  

trabalho, esse outro tipo de trabalho que vamos ter que nos acostumar ainda é muito 63  

nebuloso e sabemos que precisamos evitar aglomerações. Reitera, no momento, que 64  

alguns serviços não serão oferecidos, então as chefias terão que começar a pensar nas 65  

mudanças necessárias, como exemplo, é que vamos interromper o serviço de café 66  

(Copa), porque é um lugar de encontro de pessoas, então a Senhoras Nanci Del Judice 67  

Pinheiro e Sandra Godoy vão estudar qual será a nova função da Senhora Ilsa. Explica 68  



que em quase todos os setores haverá casos como esses. Talvez, algumas pessoas 69  

temporariamente tenham seu local de trabalho modificado. Em continuação, informa que 70  

amanhã ele e o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos participarão de uma reunião 71  

da Biblioteca. A Senhora Nicolly Leite diz que o pessoal da biblioteca acha que temos 72  

que esperar, mas ele acha que cada unidade tem as suas especificidades e não 73  

podemos esperar demais, é preciso já ir pensando como cada setor tem que se 74  

organizar. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio informa que já haviam 75  

discutido o documento na sexta-feira e alguns docentes se manifestassem e que 76  

estavam um pouco confusos com a interpretação de não realizar as disciplinas e entrar 77  

em contato com alunos para realizar atividades. A partir de sexta-feira alguns deles já 78  

começaram a retomar o contato com os estudantes, a partir da primeira reunião de 79  

ontem alunos de outras unidades que fazem disciplinas na FE falaram que não tinham 80  

recebido contatos de docentes, então nesse sentido acha que tem funcionado bem essa 81  

reunião. Não participou da reunião, pois estava organizando atividades e tentando entrar 82  

em contato com alunos, 80% deles já manifestaram disponibilidade, então já começaram 83  

com as atividades. Pede um esclarecimento, pois no documento menciona que a 84  

Comissão de Graduação iria realizar essas consultas para entender como as disciplinas 85  

se encontravam, mas que na fala do Professor Doutor Marcos Garcia Neira ele pede 86  

para o departamento fazer essa consulta. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos 87  

Garcia Neira informa que na reunião de segunda-feira, às 15h,  será para que os 88  

coordenadores de área possam se reunir com a CG para que esse trabalho seja 89  

articulado em contato direto com os departamentos e essas pessoas serão orientadas. 90  

Com a palavra, a Senhora Nicolly Soares Leite comunica que está fazendo reunião com 91  

cada setor e amanhã  terão uma reunião geral para pensar na reorganização. A primeira 92  

reunião foi com o pessoal do atendimento e foram elas que pediram para esperar esse 93  

documento com as diretrizes, como serão os trabalhos quando retornar o presencial. 94  

Com o pessoal da Biblioteca da EA a reunião será na semana que vem, para começar a 95  

pensar como será a volta lá. Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de 96  

Camargo informa que verificaram que as informações entre o que estavam nas 97  

comissões e o que estão nos departamentos não estão batendo, então recomenda 98  

aproveitar esse momento e verificar os prazos e informar na medida em que for 99  

necessária a sugestão de eleição de membros que poderiam participar das diferentes 100  

comissões. Continuando, pergunta se na reunião de ontem o CA estava presente, pois 101  

depois da reunião da Congregação viu que tinha umas manifestações deles e, se 102  



estavam, como foi esse contato. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira 103  

comunica que o Senhor Sidney, da ATAc, vai verificar os prazos das eleições. Ainda 104  

com a palavra, informa que algumas pessoas do CA pediram a palavra e expuseram 105  

suas críticas ao processo, ao documento, ao contexto e foram falas de todos os tipos, 106  

mas também aconteceram falas dizendo que essa é a única alternativa, para esse o 107  

momento etc. Ressalta que teve espaço para essas manifestações, ninguém foi inibido 108  

de falar e tiveram pelo menos três pessoas da gestão do CAPPF que se identificaram e 109  

fizeram suas manifestações. Esclareceu que ele, o Professor Doutor Vinicio de Macedo 110  

Santos e membros da CG, responderam às questões. Coma palavra, a Professora 111  

Doutora Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto comenta que no relato que fez ao 112  

Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior tinha entendido que os departamentos tinham 113  

que se reunir para analisar o documento e pensar em alguma coisa a partir dele, então 114  

ele marcou  uma reunião de departamento para segunda-feira, cedo. Diz que não está 115  

entendendo qual o papel das áreas e fica preocupada porque se precisar redefinir a 116  

distribuição didática,  para o EDF é complicado rever o que já foi feito em termo de 117  

redistribuição didática, queria saber se isso é obrigatório e no que vai contribuir para o 118  

delineamento do segundo semestre. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia 119  

Neira diz que não lhe parece que essa seja a tônica da reunião da CG. Ontem gravaram 120  

as questões do chat e anotaram o que foi dito pelo microfone e há varias questões a 121  

respeito do funcionamento das disciplinas, e também várias questões de oferta ou não 122  

agora das disciplinas nesse momento. Parece que a CG queria fazer essa conversa 123  

nesse espírito, não pensando na distribuição, é mais uma questão didático-pedagógica.  124  

Acha que essa reunião do EDF deva acontecer depois da reunião com a CG. Com a 125  

palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos sugere que seja acrescentado na 126  

questão da distribuição da carga didática, que foi feita nos outros departamentos. Para 127  

que num cenário de retorno ela possa ser ajustada na distribuição de espaço na 128  

limitação de docentes. Continuando, destaca o momento que estamos vivendo. Diz que 129  

abandonamos uma perspectiva de retorno que tínhamos um mês atrás, pensando numa 130  

forma normal. Ressalta que aqui na Faculdade temos a sensibilidade de a cada 131  

momento ir analisando a realidade, tentar entender o momento e ver o que propor. O 132  

que estamos vivendo e a direção, os professores, alunos, comissões, setor 133  

administrativo, sendo exigidos a pensar em cenários possíveis mesmo num quadro de 134  

incertezas. O que mudou de qualidade nesse sentido é que agora ampliamos o debate, 135  

rompemos o acordo tácito que havia entre os 3 seguimentos, no sentido que não 136  



capitularíamos a educação a distância, as interações remotas. Afirmávamos muito os 137  

nossos princípios e nesse momento a gente está na condição de dizer o seguinte, 138  

vamos garantir nossos princípios, ninguém vai ser prejudicado, as pessoas que não 139  

puderem participar das atividades remotas não serão prejudicadas por isso. O que 140  

ganhou projeção aqui foi o debate, a partir dessa posição e da posição corajosa da CG 141  

como resultados das reuniões com professores de maneira setorizada, todo mundo foi 142  

colocando possibilidades, o que gerou uma proposta coletiva e o que estamos vivendo 143  

são críticas, sugestões, apoio, etc., não vamos agradar a todos, mas tem convicção que 144  

isso está contemplando todo mundo de alguma forma, é esse momento qualitativo que 145  

estamos vivendo. Ainda com a palavra, comunica que tem trocado mensagens com a 146  

INEI e nessa troca de mensagens, falando da pandemia nesses 11 países, falando de 147  

como estava a FEUSP e fizeram uma proposta. Achavam que uma rede que congrega 148  

várias faculdades de educação pelo mundo, elaborasse um manifesto internacional que 149  

tivesse uma repercussão e junto a organismos diversos, chamando a atenção para 150  

questão da educação. Basearam-se a partir de uma discussão e proposta na reunião no 151  

Canadá, para que uma organização como esta se posicionasse, que tivesse uma 152  

visibilidade maior. Ao fazer a proposta toparam e sugeriam que fizéssemos um rascunho 153  

do manifesto que foi submetido à Congregação. E esse processo está acontecendo e 154  

dado a natureza do coletivo acharam interessante que o documento fosse mais 155  

abrangente e propositivo. O que está sendo feito é a redação a seis mãos.  Eles têm 156  

trazido para esse processo a Profa. Ana Duboc que tem trabalhado de maneira muito 157  

positiva, assim que o documento for aprovado dará um retorno a todos. Com relação ao 158  

ENEM, diz que existe uma mobilização nacional de estudantes, associações etc., que 159  

não tem condições de acontecer.  Comenta que a Congregação tomou uma posição de 160  

apoio ao manifesto de entidades que pleiteiam a suspensão do ENEM. Com a palavra, o 161  

Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo comenta que essa manifestação 162  

também apareceu do EDA e uma das coisas que também surgiu foi com relação à 163  

FUVEST, mas lembraram de que a Professora Doutora Belmira Amélia de Barros 164  

Oliveira Bueno é a Presidente da FUVEST, talvez verificar com ela se não tem nada 165  

nessa direção. Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos comenta 166  

que sendo a Professora Doutora Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno colega de 167  

Faculdade, em nível de direção fazer uma consulta se está ocorrendo alguma discussão. 168  

Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que no dia 14 de abril, 169  

na Reunião dos Dirigentes,  o Professor Doutor Edmund Baracat se referiu ao vestibular 170  



e agradeceu o trabalho que vem sendo feito pela Professora Doutora Belmira Amélia de 171  

Barros Oliveira Bueno à frente da FUVEST. Na oportunidade informa que a Faculdade 172  

recebeu um oficio solicitando o espaço com as datas para prova de idiomas, então foi 173  

feito o questionamento se eles, mesmo nesse contexto ,iriam fazer as provas. Demorou 174  

um tempo e cancelaram a reserva. Também foi informado para FUVEST que a 175  

Faculdade está fechada, que não tem limpeza, que precisaria de um tratamento antes 176  

de acolher qualquer tipo de exame. Pensa que está em bom momento, na linha que foi 177  

encaminhado o texto para o ENEM que se faça também o pedido de adiamento para 178  

FUVEST, mas certamente eles já estão pensando nisso. Item 2. Expediente da 179  

Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a Professora Marlene 180  

Isepi comenta que a partir da reunião com as chefias, deram início à reorganização para 181  

quando as atividades voltarem. Explica, na ocasião, que os professores já se reuniram 182  

por área para levantar sugestões e que hoje à tarde tem reunião com todos os 183  

funcionários para tratar do mesmo assunto para ver os protocolos. Informa que 184  

paralelamente estão buscando os caminhos para viabilizar o acesso remoto para a 185  

internet de algumas famílias, são 58 alunos sem acesso. Fizeram os pedidos para que 186  

tenham a possibilidade de receber chips ou alternativas como montar kits impressos ou 187  

outros meios remotos de viabilizar os trabalhos com os alunos. Alguns professores já 188  

gravaram vídeos e outros fizeram encontros presenciais pelo Google Meet  e comenta 189  

que os Senhores Moises Beluci da Silva e Ronaldo Andrade tem ajudado bastante. 190  

Informa também que tiveram reunião com os docentes da FEUSP, que fazem parte da 191  

CoC Educação Básica e as três orientadoras e  estão tentando agendar reuniões com as 192  

áreas sobre seus planos de ensino. Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de 193  

Macedo Santos comenta que teve um encontro com seus alunos de Metodologia de 194  

Ensino de Matemática e alguns deles estão inscritos no estágio da EA. Como a questão 195  

de estágio está no documento que saiu da CG, são apontadas diferentes possibilidades 196  

de trabalho, é possível que os próprios alunos tomem a iniciativa de falarem com os 197  

professores da Escola em relação de como fica o estágio. Nesse sentido seria 198  

interessante  que esse trabalho fosse conjunto entre a CG e a Coordenação 199  

Pedagógica, para falarem a mesma língua. Diz que essa foi uma questão que os alunos 200  

colocaram. Com a palavra, a Professora Marlene Isepi informa que na quarta-feira 201  

tiveram reunião com as três orientadoras e os Professores Doutores Marcos Garcia 202  

Neira e Shirley Silva, que é a Supervisora de Ensino da USP e o foco da reunião era o 203  

estágio. Mas o que ela entendeu é que aguardariam a posição da FEUSP sobre esse 204  



assunto para poder se manifestar publicamente com os estagiários, mas não consegue 205  

imaginar atender duzentos estágios por semestre, nem remotamente. Com a palavra, o 206  

Professor Doutor Marcos Garcia Neira comenta que o que fez disparar essa reunião foi 207  

um pedido da ECA. Quando ele e a Professora Doutora Shirley Silva souberam disso, 208  

sugeriu às orientadoras e à vice-diretora que fizessem um trabalho coordenado com a 209  

Comissão de Estágios da FE para se adotar uma só política. Diz que hoje já tem uma 210  

proposta, uma possibilidade de estágio que foi encaminhado ontem e é importante que 211  

os professores da EA leiam esse documento, porque ele detalha várias possibilidades 212  

de estágios e se fundamentam no que há na legislação. Com a palavra, o Professor 213  

Doutor Agnaldo Arroio comenta que queria entender como a escola estava pensando em 214  

possibilidades de ter colaboração das Metodologias de Ensino, que tem uma carga 215  

didática que de alguma maneira pudesse também apoiar com atividades remotas, mas 216  

pelo que entendeu não seria possível acomodar os alunos. Com a palavra, a Professora 217  

Marlene Isepi  diz que pensa em como acomodar e qual o número de alunos. Não sabe 218  

se seria puxado pedir para as áreas conversarem com os professores da FEUSP sobre 219  

esse assunto. Comenta que tem vários professores da FEUSP que vão conversar com 220  

os professores da EA, talvez começar a pensar nisso também. O Prof. Agnaldo 221  

esclarece que nesse momento seria em atividades remotas. Com a palavra, o Professor 222  

Doutor Marcos Garcia Neira diz que no momento em que o Prof. Agnaldo colocou a 223  

pergunta ele estava pensando no hoje. De como envolver os estudantes das 224  

licenciaturas e da pedagogia nas atividades de estágio. Comunica que ontem essa 225  

questão apareceu várias vezes na reunião com os estudantes. Esclarece que a CG abriu 226  

a possibilidade de que os estágios sejam feitos a partir de experiências já realizadas. 227  

Continuando, comenta que o Prof. Jaime falou que temos uma opção em não fazer nada 228  

ou fazer o que está proposto no documento, que atende uma diversidade ampla de 229  

possibilidades. Se não der para 200, mas para 50 alunos é melhor do que nenhum. O 230  

Prof. Marcos também propõe mobilizar as educadoras. Com a palavra, a Professora 231  

Adriana Ranelli Weigel fala que no INCO também estão à disposição para ajudar a 232  

Escola. Se for o caso de conversar com os professores de línguas estrangeiras ou 233  

também outros professores para apoiar. Comenta que no curso de inglês já fazem um 234  

pouco de aulas on-line de carga horária e a Profa. Silvia domina muito bem essas 235  

ferramentas. Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos sugere que a 236  

partir da fala da Professora Adriana que talvez seja interessante que no grupo de 237  

referência que está no documento, que pudesse ter a participação do INCO, 238  



particularmente da Profa. Silvia. Item 3. Expediente dos Membros do CTA da FEUSP: 239  

Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza fala sobre o tema do retorno que 240  

está sendo discutido em todas as universidades, mas em particular nas três 241  

universidades. Tiveram reunião com o Fórum das Seis que levou como sugestão de 242  

pauta o ensino a distância e a manutenção ou não dos semestres letivos, mas acabou 243  

não dando tempo de discutir, pois o CRUESP priorizou a discussão de apresentação 244  

dos números financeiros. Comenta que do ponto de vista o prioritário era discutir a 245  

preservação da vida, as medidas necessárias dos órgãos que continuam funcionando 246  

como o HU e os outros hospitais das outras universidades. O Fórum das Seis pediu uma 247  

nova reunião com o CRUESP. Diz que será uma reunião polêmica, pois as entidades 248  

representativas têm postura contrária. Fala que a parte fundamental da reunião é sobre 249  

uma das reivindicações que faz, como toda discussão envolvendo o enfretamento da 250  

pandemia, manutenção da quarentena e retorno que deverá ser feito de forma ampla e 251  

democrática. Comenta que além da UNICAMP que fizeram o CO, as outras duas 252  

universidades estão governando por decreto. Acha que é uma questão complexa, 253  

mesmo a perspectiva da volta das atividades presenciais em agosto é ainda 254  

especulatória. Aqui no Brasil o pico da pandemia nem chegou. A preocupação enquanto 255  

movimento é que tudo seja feito de forma democrática.  IIª PARTE  ORDEM DO DIA  256  

1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA: 1.1.1. Memo. EDM/61/23042020 - 257  

REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para contratação de 1 (um) 258  

Professor (Contratado I, II ou III), por prazo determinado para as disciplinas 259  

EDM1111/1112 - Didática I e II e EDM0402 - Didática (Licenciatura). Colocada em 260  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou 261  

por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. PRORROGAÇÃO DO 262  

CLARO:  1.2.1. Memo.EDM/62/23042020 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do 263  

claro 1249258 da Profa. JULIANA DE SOUZA SILVA. Colocada em discussão e, a 264  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) 265  

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. Memo.EDM/63/23042020 - 266  

REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1249266 da Profa. KATIA ARILHA F. 267  

NANCI. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 268  

Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 269  

1.2.3. Memo.EDM/64/23042020 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 270  

1249711 do Prof. ZAQUEU VIEIRA OLIVEIRA. Colocada em discussão e, a seguir em 271  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela 272  



unanimidade dos presentes. 1.2.4. Memo.EDM/68/23042020 - REFERENDAR - Solicita 273  

prorrogação do claro 1255991, referente ao edital 15/20 que está suspenso. EDM 274  

419/420 - Metodologia do Ensino de Ciências Sociais I e II. Colocada em discussão 275  

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 276  

(sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.5. Memo.EDM/69/23042020 - 277  

REFERENDAR - Solicita prorrogação dos claros 1251155 do Prof. MILAN PUH, 278  

1251759 do Prof. RAFAEL VITAME KAUANO e 1251848 do Prof. OTÁVIO SANTOS 279  

COSTA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 280  

Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 281  

1.2.6. Of./EDF/28/27042020 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1249282 282  

da Profa. JACQUELINE MORAES TEIXEIRA. Colocada em discussão e, a seguir em 283  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela 284  

unanimidade dos presentes. 1.2.7. Of./EDA/24/04052020 - Solicita prorrogação do 285  

claro 1250213 da Profa. MARIA SELMA DE MORAES ROCHA. Colocada em 286  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 287  

07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.2.8. Of./EA/39/04052020 - Solicita 288  

prorrogação do claro 1249878 da Profa. SILVIA SZTERLING MUNIMOS. Colocada 289  

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 290  

por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.2.9. Of./EA/41/04052020 - 291  

Solicita prorrogação do claro 1249860 da Profa. EUNICE MASSUMI GUIBU. 292  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 293  

(CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. 294  

PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS: 1.3.1. Memo.EDM/65/23042020 - 295  

REFERENDAR - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. 296  

JULIANA DE SOUZA SILVA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 297  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela 298  

unanimidade dos presentes. 1.3.2. Memo.EDM/66/23042020 - REFERENDAR - Solicita 299  

prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. KATIA ARILHA F. NANCI. 300  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 301  

(CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. 302  

Memo.EDM/67/23042020 - REFERENDAR - Solicita prorrogação de prazo do 303  

contrato de trabalho do Prof. ZAQUEU VIEIRA OLIVEIRA. Colocada em discussão e, 304  

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) 305  

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.4. Of./EDF/27/27042020 - REFERENDAR - 306  



Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. JACQUELINE 307  

MORAES TEIXEIRA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 308  

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos 309  

presentes. 1.3.5. Of./EDF/28/06052020 - REFERENDAR - Solicita prorrogação de 310  

prazo do contrato de trabalho da Profa. ANA KARINA A. CHECCHIA. Colocada em 311  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou 312  

por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.6. Of./EDA/23/04052020 - 313  

REFERENDAR - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. 314  

MARIA SELMA DE MORAES ROCHA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 315  

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela 316  

unanimidade dos presentes. 1.3.7. Of./EA/40/04052020 - REFERENDAR - Solicita 317  

prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. SILVIA SZTERLING 318  

MUNIMOS. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 319  

Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 320  

1.3.8. Of./EA/42/04052020 - REFERENDAR - Solicita prorrogação de prazo do 321  

contrato de trabalho da Profa. EUNICE MASSUMI GUIBU. Colocada em discussão e, 322  

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) 323  

votos, pela unanimidade dos presentes.  1.4. RELATÓRIO FINAL: 1.4.1. 324  

REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de 1 (um) 325  

Professor para o Ensino de Biologia/Ciências, junto a Escola de Aplicação. Edital 326  

09/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 327  

Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 328  

RECREDENCIAMENTO: 2.1. Memo. EDM/69/FE/08052020 - Pedido de 329  

recredenciamento apresentado pela Profª Drª Rosa Iavelberg. Parecer favorável 330  

elaborado pela Profa. Dra. Silvia Colello EDF FEUSP. Colocada em discussão e, a 331  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) 332  

votos, pela unanimidade dos presentes. 3. ATIVIDADES SIMULTÂNEAS: 3.1. Memo. 333  

EDM/71/08052020 - MARCELO GIORDAN - Pedido para realização de atividade 334  

simultânea (SME COPED). Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 335  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos 336  

presentes. 3.2. Memo. EDM/72/08052020 - MAURICIO PIETROCOLA PINTO DE 337  

OLIVEIRA - Pedido para realização de atividade simultânea (SME COPED). 338  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 339  

(CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. Memo. 340  




