
296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 1  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2  

ATA. Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião a 3  

distância. Às nove horas e trinta minutos do oitavo dia do mês de outubro 4  

de dois mil e vinte, realizou-se a 296ª Reunião  Ordinária do Conselho 5  

Técnico Administrativo (CTA)  da Faculdade de Educação, sob a 6  

Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e 7  

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinicio 8  

de Macedo Santos, Vice-Diretor; Rubens Barbosa de Camargo, Chefe do 9  

EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; 10  

Mônica Appezzato Pinazza, Vice-Chefe do EDM; Ana Luiza Jesus Costa, 11  

representante dos docentes; Professora Marlene Isepi, Diretora da 12  

Escola de Aplicação; Senhora Elizabeth Fernandes de Souza, 13  

representante discente da pós-graduação; as Senhoras Adriana Ranelli 14  

Weigel e Regina Sonia da Silva Santiago, representantes da Diretoria da 15  

FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras Maria 16  

Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeiro; Nanci Del 17  

Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo; Nicolly Soares Leite, 18  

Diretora de Biblioteca e Documentação e o Senhor Reinaldo Santos de 19  

Souza, participaram da sessão, como convidados da direção.  Tendo em 20  

vista a presença dos membros o Senhor Diretor declara aberta a sessão 21  

da 296ª Reunião Ordinária do CTA. Iª PARTE  DISCUSSÃO E 22  

VOTAÇÃO DE ATA  Item 1. Discussão e votação da Ata da 295ª 23  

Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo da FEUSP, 24  

realizada no dia 17/09/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 25  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) 26  

votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE  EXPEDIENTE  27  

Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor 28  

Doutor Marcos Garcia Neira começa a reunião se solidarizando com as 29  

famílias das 148 mil vítimas da Covid-19. Comenta que nos noticiários 30  

aparece o manifesto de vários cientistas no mundo que defendem a 31  



imunização de rebanho e que os jovens circulem, que as escolas e a 32  

universidades reabram, então já se começa a observar a instauração de 33  

um clima de retorno, principalmente no Brasil, onde tudo é mais 34  

controverso. Menciona que ele e o Prof. Vinício querem exaltar a 35  

organização da Semana da Educação, com o apoio de todos os setores. 36  

Em função da transmissão das atividades, perceberam um público bem 37  

numeroso de várias regiões do Brasil. Aproveita para dar parabéns à 38  

comissão organizadora e às pessoas que colaboraram para efetivação 39  

desse projeto, tanto pela definição dos temas quanto pelas discussões 40  

feitas. Informa que participaram de uma live da CAD sobre a progressão 41  

horizontal da carreira docente e ficaram bastante preocupados com o 42  

que ouviram, nem todas as questões foram respondidas e quando 43  

respondidas não apresentaram respostas satisfatórias. No dia 22/10 irão 44  

fazer reunião com as chefias de departamento para discutir a progressão 45  

horizontal e também sobre as vagas de Professor Titular, pois receberam 46  

ofício da CAA sobre o assunto. Então, será preciso pensar em como a 47  

faculdade tratará essas questões. Comunica que na semana fizeram 48  

uma reunião com as chefias dos setores onde ele e o Prof. Vinicio 49  

ficaram muitos satisfeitos com a reorganização interna e intersetorial dos 50  

trabalhos, isso está evitando a sobrecarga, redistribuindo as tarefas e 51  

rodiziando a presença dos funcionários na FEUSP. Informa que sábado 52  

foi publicado o edital para as eleições dos representantes dos 53  

funcionários Técnicos e Administrativos no CTA. Segundo foi informado, 54  

os funcionários em assembleia decidiram fazer novas eleições. Com a 55  

palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos comenta que com 56  

a questão da flexibilização, no caso das aulas, estamos numa situação 57  

que parece que se naturalizou a volta na Educação Básica. Dentro das 58  

ideias que estão surgindo pelo governo de juntar 2020 com 2021, de 59  

modo que os alunos tenham como se recuperar, chama a atenção em 60  

relação ao retorno que mascara o agravamento da exclusão, das 61  

diferenças que já existiam. Não podemos nos acomodar na ideia que a 62  



situação está confortável, devemos ver quais são as reais dificuldades 63  

que estão se abatendo sobre nossos alunos. Outro aspecto é o Plano 64  

USP que tem se manifestado com pressões sobre setores, 65  

principalmente para retomada das atividades presenciais dos 66  

funcionários. Precisamos estar o tempo todo atentos e avaliando a 67  

situação. Diz que nessa avaliação que pode voltar 20% das atividades 68  

presenciais, existe uma linha tênue que oscila, temos que avaliar o 69  

andamento da pandemia. Item 2. Expediente da Diretoria da Escola de 70  

Aplicação da FEUSP.  Com a palavra, a Professora Marlene Isepi 71  

informa que desde terça-feira estão com as inscrições para o primeiro 72  

ano ensino fundamental 2021, atendendo às famílias que não têm 73  

acesso à internet ou computador em casa. Comenta que essas duas 74  

semanas têm sido muito intensas com a equipe da manutenção, 75  

financeiro e escola por conta da ação cível movida pela APM há cerca de 76  

4 anos e terão uma vistoria do perito, designado pelo juiz, em 10/11. 77  

Comunica que estão preparando os relatórios e dando os últimos 78  

retoques finais no que já havia sido iniciado pela manutenção e Nanci. 79  

Agradece a todos. Outro trabalho intenso é com relação à demanda da 80  

direção e da Profa. Shirley para documentar o trabalho remoto da Escola, 81  

tendo em vista a validação das 800 horas para validar o ano letivo, sendo 82  

que 25 dias foram presenciais. Continuando, diz que terminaram a 83  

rodada do Conselho de Classe com ajuda do Stife. Conseguiram fazer o 84  

conselho e disponibilizar o boletim para as famílias. Com relação aos 85  

estágios, os alunos podem acessar a página da EA, irão também reativar 86  

o e-mail dos estágios. Explica que o docente terá que validar o relatório 87  

do estágio que está sendo feito remotamente. A Escola só vai conseguir 88  

validar o estágio dos alunos que estão entrando nos meets, no plantão 89  

de dúvidas, participando de live etc. Item 3. Expediente dos Membros 90  

do CTA. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza quer 91  

reforçar a preocupação com a questão global da pandemia. Diz que não 92  

vê como podemos garantir a segurança dos funcionários da USP com a 93  



iniciativa de reabertura. Como sindicato, tentam evitar que se  tenha um 94  

retorno indiscriminado. Nos órgãos das administrações centrais está 95  

sendo mais difícil. Comenta que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 96  

fere o Plano USP, pois ela tem incentivado a retomada de atividades 97  

presenciais de maneira ampla. Quanto à FEUSP, comenta que sabemos 98  

que a postura tem sido outra e espera que permaneça. Com relação ao 99  

edital para eleições para os funcionários Técnicos e Administrativos no 100  

CTA, diz que fizeram reunião e acharam que era melhor abrir o processo 101  

e fazer uma eleição conjunta com os 3 nomes de uma vez. Com a 102  

palavra, a Professora Doutora Carlota Boto compartilha  de sua 103  

preocupação com relação à retomada das atividades, lembrando que 104  

ontem as escolas particulares voltaram, mas também com a orientação 105  

que as escolas públicas desenvolvessem trabalho de recuperação com 106  

os alunos. Pergunta qual é a perspectiva que temos do trabalho 107  

presencial ou remoto em termos docentes para o próximo ano, caso não 108  

haja vacina. Finalizando, pergunta também  se chegou vaga para 109  

Professor Titular. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia 110  

Neira explica que receberam um ofício da CAA dizendo que os critérios 111  

de 2015 precisam ser revistos e isso condiciona a liberação das vagas 112  

que temos, pois dois professores titulares se aposentaram. Informa que 113  

irão encaminhar esse assunto com uma reunião com as chefias para 114  

estudar um caminho para pleitear essas vagas. Com relação ao outro 115  

assunto, comunica que nós oficialmente só temos o Plano USP de 116  

retorno gradual das atividades presenciais. Explica que ele é um 117  

paralelo  com o Plano São Paulo e não está prevista a retomada das 118  

aulas enquanto não chegar na última fase dos 2 planos. Dessa forma, 119  

continuaremos até março de 2021 em  atividades remotas. Com  a 120  

palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo comenta que a 121  

PL 529 não teve quórum e que as diversas manifestações têm surtido 122  

efeito. Comenta que assistiu uma mesa da Carta Capital com o Prof. 123  

Esper e uma representante da EMS no Brasil, onde discutiram a questão 124  



da volta e a informação que deram sobre a vacina é que só  teremos no 125  

segundo semestre de 2021, mesmo assim, não será a solução, precisa 126  

ver os efeitos. Então, que a vacina da Covid até o final do ano é um 127  

cenário improvável. Esclarece que, segundo a Comissão de Graduação, 128  

as aulas para o ano que vem irão começar em abril. Terão três 129  

possibilidades de calendário, um começaria no dia 05, outro no dia 12 e o 130  

outro no dia 19 de abril, tudo isso para a entrada dos novos alunos. A 131  

discussão se continuará remotamente, irá depender da evolução dessas 132  

fases na universidade. Aproveita a oportunidade para informar que seu 133  

mandato como chefe termina em 17/10. Na última reunião do 134  

departamento deram o encaminhamento ao processo eleitoral. Como é a 135  

última reunião, agradece a oportunidade por estar partilhando dessa 136  

instância e que aprendeu bastante em todos esses anos. Com a palavra, 137  

o Professor Doutor Marcos Garcia Neira diz que eles é que agradecem, 138  

pois está como representante do EDA no CTA desde que assumiram a 139  

direção e torcem para que o novo representante siga o caminho que ele 140  

vem traçando à frente do departamento. Agradece pelos anos de 141  

dedicação ao departamento e os trabalhos coletivos  no CTA.  IIIª 142  

PARTE - ORDEM DO DIA  1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. 143  

ABERTURA: 1.1.1. Of. EA/50/26082020 - REFERENDAR - Abertura de 144  

Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Professor temporário para 145  

o Ensino Fundamental I, tendo em vista o pedido de demissão da Profa. 146  

Eliane Fernandes de O. Santos. Colocada em discussão e, a seguir em 147  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 148  

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. Memo 149  

ATAc.02/17092020 - REFERENDAR - Solicita a abertura de um novo 150  

edital de Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Professor 151  

temporário para o Ensino Fundamental I, tendo em vista a licença 152  

maternidade da Profa. Brenda Moreira Gonçalves, em função do 153  

cancelamento do Edital 34. Colocada em discussão e, a seguir em 154  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 155  



(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. COMISSÃO 156  

JULGADORA/INSCRIÇÕES: 1.2.1. Of. EA/56/30092020 - 157  

REFERENDAR - Comissão Julgadora e inscrições para Processo 158  

Seletivo de contratação de 01 (um) Professor para o Ensino Fundamental 159  

I, referente ao Edital FEUSP nº 44/2020. Colocada em discussão e, a 160  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou 161  

por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. Memo. 162  

EDM/150/07102020 - Comissão Julgadora e inscrições para Processo 163  

Seletivo de contratação  de um Professor Contratado III (Doutor), para as 164  

disciplinas: EDM1111/1112 - Didática I e II e EDM0402 - Didática. 165  

Referente ao Edital FEUSP 41/2020. Colocada em discussão e, a seguir 166  

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 167  

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. PRORROGAÇÃO 168  

DO CLARO: 1.2.1. Of./EDF/59/06102020 - Solicita prorrogação do claro 169  

1251732 da Profa. Juliana Oliva. Colocada em discussão e, a seguir em 170  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) 171  

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. Of./EA/58/06102020 - 172  

Solicita prorrogação do claro 1256017 do Prof. Rodolfo Liporoni Dias. 173  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 174  

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 175  

presentes. 1.2.3. Of./EA/60/06102020 - Solicita prorrogação do claro 176  

1250728 da Profa. Patrícia Tanganelli Lara. Colocada em discussão e, a 177  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 178  

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.4. 179  

Of./EA/62/06102020 - Solicita prorrogação do claro 1250710 da Profa. 180  

Ingrid Anelise Lopes. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 181  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, 182  

pela unanimidade dos presentes. 1.3. PRORROGAÇÃO DO 183  

CONTRATO: 1.3.1. Memo.EDM/146/02102020 - Solicita prorrogação de 184  

prazo do contrato de trabalho da Profa. Anna Cecília de Alencar Reis. 185  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 186  



Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 187  

presentes. 1.3.2. Of./EDF/58/06102020 - Solicita prorrogação de prazo 188  

do contrato de trabalho da Profa. Juliana Oliva. Colocada em discussão 189  

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 190  

aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. 191  

Of.EA/59/06102020 - Solicita prorrogação de prazo de contrato de 192  

trabalho do Prof. Rodolfo Liporoni Dias. Colocada em discussão e, a 193  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 194  

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.4. 195  

Of.EA/61/06102020 - Solicita prorrogação de prazo de contrato de 196  

trabalho da Profa. Patrícia Tanganelli Lara. Colocada em discussão e, a 197  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 198  

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.5. 199  

Of.EA/63/06102020 - Solicita prorrogação de prazo de contrato de 200  

trabalho da Profa. Ingrid Anelise Lopes. Colocada em discussão e, a 201  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 202  

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. CONTRATO 203  

DOCENTE: 1.4.1. REFERENDAR - Contrato docente de Karina 204  

Annanias T. Marcelino. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 205  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, 206  

pela unanimidade dos presentes. 1.5. JUSTIFICATIVA DE LIMINAR: 207  

1.5.1. Of. EA/54/21092020 - REFERENDAR - Justificativa de liminar de 208  

exercício imediato - Profa. Karina Annanias T. Marcelino. Colocada em 209  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 210  

(CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 211  

1.6. DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO: 1.6.1. REFERENDAR - 212  

Declaração do EDF referente a Profa. Dra. Bárbara Neves Salviano de 213  

Paula. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 214  

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela 215  

unanimidade dos presentes. 1.7. DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO: 216  

1.7.1. REFERENDAR - Declaração de acumulação da Profa. Dra. 217  



Bárbara Neves Salviano de Paula. Colocada em discussão e, a seguir 218  

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 219  

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8. RELATÓRIO FINAL: 220  

1.8.1. Memo. EDM/149/02102020 - REFERENDAR - Relatório Final do 221  

Processo Seletivo para contratação de um Professor Contratado III, por 222  

prazo determinado para as disciplinas: EDM0338 - Metodologia do 223  

Ensino de História, EDM0345 - Fundamentos Teórico-Metodológicos do 224  

Ensino de História, EDM0346 - Projeto Integrado de Estágio em 225  

Docência em Ciências Humanas, EDM0417/418 - Metodologia do Ensino 226  

de História I e II. Ed. 30/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 227  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 228  

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8.2.  Relatório Final do 229  

Processo Seletivo para contratação de 01 (um) Professor por prazo 230  

determinado, como Professor para o Ensino Fundamental I. Edital 231  

44/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 232  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela 233  

unanimidade dos presentes. 2. RECREDENCIAMENTO: 2.1. 234  

Of./EDF/57/06102020 - Pedido de recredenciamento apresentado pelo 235  

Prof. Dr.  Bruno Bontempi Jr. Parecer favorável elaborado pela Profa. 236  

Dra. Viviam Batista da Silva  EDM/FEUSP. Colocada em discussão e, a 237  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 238  

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. RELATÓRIO: 3.1. 239  

Memo. EDM/148/02102020 - Relatório do Estágio Probatório, em RDIDP, 240  

da Profa. Dra. Raquel Milani. Parecer  favorável elaborado pelo Prof. Dr. 241  

Vinicio de Macedo Santos EDM. Indicação do Prof. Vinicio de Macedo 242  

Santos, para a composição da Comissão para Avaliação de Estágio, 243  

conforme o artigo 7º  da Resolução no 7271/2016. Colocada em 244  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 245  

(CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. 246  

Of./EDA/52/06102020 - Relatório de Atividades e Projeto Acadêmico 247  

apresentado pelo Prof. Dr. Rosenilton Silva de Oliveira. Parecer favorável 248  




