
297ª 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 décimo segundo dia do mês 4  

de novembro de dois mil e vinte, realizou-se a 297ª Reunião Ordinária do 5  

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

a 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; Bruno Bontempi Júnior, Chefe do EDF; 9  

Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Ana Luiza Jesus Costa, representante 10  

dos docentes; Professora Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação. 11  

As Senhoras Maria Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico 12  

Financeiro; Nicolly Soares Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação; 13  

as Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Regina Sonia da Silva Santiago 14  

participaram da sessão, como convidadas da Direção. A Profa. Dra. 15  

Carmen Sylvia Vidigal Moraes e a Sra. Nanci Del Giudice Pinheiro 16  

justificaram ausência. Tendo em vista a presença dos membros o Senhor 17  

Diretor declara aberta a sessão da 297ª Reunião Ordinária do CTA. Iª 18  

PARTE  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA  Item 1. Discussão e 19  

votação da Ata da 296ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico 20  

Administrativo da FEUSP, realizada no dia 08/10/2020. Colocada em 21  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 22  

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª 23  

PARTE  EXPEDIENTE  Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. 24  

Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira começa a 25  

reunião se solidarizando com as famílias das 163 mil vítimas da Covid-26  

19. Comenta que a pandemia não acabou, precisamos manter medidas 27  

protetivas e zelar pela saúde das pessoas que convivem conosco, das 28  

outras pessoas e da nossa própria saúde. Diz que não tem muito a 29  

informar, pois todos têm sido informados pelo boletim de gestão e 30  

semanalmente pelos áudios, que foram interrompidos na última segunda-31  



feira. Com relação ao Plano USP, a Congregação deliberou por quatro 32  

iniciativas e que todos conheceram duas delas. Atendendo o que foi 33  

deliberado na Congregação e reafirmado no Conselho Consultivo, 34  

procuraram pelas Diretorias de outras Instituições, especialmente 35  

aquelas que haviam se manifestado de maneira contrária à atualização 36  

ao Plano USP, fizeram reuniões e decidiram marcar reunião com Vice-37  

Reitor que será hoje às 11h00. Informa que ontem se reuniram com 38  

outras direções e definiram quais seriam os pontos abordados e a 39  

questão principal que é reivindicar a autonomia na condução dos 40  

trabalhos de cada Unidade. Comunica que, provavelmente, amanhã à 41  

tarde chamarão para uma reunião as chefias e mais uma secretária da 42  

secretaria integrada que passará as informações aos funcionários sobre 43  

a decisão da reunião de hoje com o Vice-Reitor. Continuando, comenta 44  

que com a ajuda do Serviço de Pessoal identificaram os funcionários 45  

com mais de 60 anos e informaram que eles devem permanecer em 46  

teletrabalho. Esclarece que a Direção está recebendo os atestados, mas 47  

não vão avaliar. Comunica que atenderam a um convite da 48  

representação dos funcionários para uma reunião onde fizeram alguns 49  

combinados. Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo 50  

Santos comenta que o relato do Prof. Marcos foi completo e só diz que 51  

estamos trabalhando com a perspectiva de um dia após o outro, 52  

estávamos trabalhando com uma projeção a médio prazo, mas que 53  

agora se esgotou na medida que o Plano traz a questão do retorno 54  

compulsório e retira a questão da autonomia, cada dia é uma decisão. 55  

Diz que a partir da reunião com o Vice-Reitor teremos um 56  

reposicionamento. Lembra que foi consolidado aqui na Faculdade 57  

protocolos onde  todos os setores discutiram e queremos preservá-los. 58  

Item 2. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP.  Com 59  

a palavra, a Professora Marlene Isepi informa que a adesão à greve é 60  

parcial e da parte da Direção fizeram uma organização para o trabalho 61  

presencial. Fizeram uma consulta através de questionário, antes da 62  



greve, para os funcionários e professores e puderam organizar a volta 63  

atendendo à primeira opção de trabalho presencial de cada um. Estão 64  

conseguindo com a ajuda do Douglas e do Moisés salas com câmeras 65  

para os professores que estão escalonados para aulas remotas. Com 66  

relação às atividades pedagógicas continuam com o site e aulas 67  

remotas. Nessa semana está acontecendo a Semana do Voluntário, que 68  

é uma parceria com a APM e a Fundação Telefônica. Comunica que 69  

fecharam o calendário final de atividades 2020 e inicial 2021 com a 70  

revisão e as orientações da supervisão e do nosso dirigente, estão 71  

iniciando os comunicados para as famílias e estão fechando também o 72  

Relatório II da Escola na pandemia. Comenta que a escola está com 73  

muitas obras, que a ação cível da APM que estava para acontecer essa 74  

semana, com a visita do perito, foi transferida para 1º de dezembro e que 75  

foram realizados vários processos seletivos com a Assistência 76  

Acadêmica  com ajuda dos docentes da Faculdade para compor a 77  

bancas. Item 3. Expediente dos Membros do CTA. Com a palavra, 78  

Adriana Ranelli Weigel reitera o que foi conversado nos setores, da 79  

preocupação do retorno presencial e da entrada com a greve sanitária, 80  

que é para marcar a posição contra o Plano USP, garantir que o 81  

teletrabalho continue sendo feito para diminuir a circulação no ambiente 82  

de trabalho, mesmo sendo uma vez por semana vai contra a 83  

preocupação que estamos tendo, e que imagina que é eficiente, para 84  

nossa proteção. Entende que institucionalmente o Prof. Marcos está 85  

fazendo todo possível para ter autonomia institucional para continuar 86  

desenvolvendo esse trabalho, pois não é a recusa em trabalhar e sim 87  

garantir a saúde e o teletrabalho que tem sido feito de maneira eficiente. 88  

Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos, comenta 89  

que tem tido a percepção que a Greve Sanitária tem sido entendida de 90  

modos diferentes. Uns entendem que mantém o trabalho domiciliar e 91  

outros que a greve é geral, parando com o trabalho domiciliar.  A Sra. 92  

Adriana Ranelli Weigel informa que em assembleia geral ou no setor o 93  



entendimento que a greve sanitária é em permanecer em teletrabalho.   94  

IIIª PARTE - ORDEM DO DIA  1. 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. 95  

ABERTURA: 1.1.1. Of. EA/70/27102020 - REFERENDAR - Abertura de 96  

Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Professor temporário para 97  

o Ensino Fundamental II (Ciências), tendo em vista o pedido de 98  

desligamento da Profa. Rebeca L. Gama. Colocada em discussão e, a 99  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou 100  

por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. COMISSÃO 101  

JULGADORA/INSCRIÇÕES: 1.2.1. Of. EA/68/14102020 - 102  

REFERENDAR - Comissão Julgadora e inscrições para Processo 103  

Seletivo de contratação de 01 (um) Professor para o Ensino Fundamental 104  

I, referente ao Edital FEUSP nº 46/2020. Colocada em discussão e, a 105  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou 106  

por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. Of. 107  

EA/69/14102020 - REFERENDAR - Comissão Julgadora e inscrições 108  

para Processo Seletivo de contratação de 02 (dois) Professor  para o 109  

Ensino Fundamental I, referente ao Edital FEUSP nº 52/2020. Colocada 110  

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 111  

(CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes.  112  

1.2.3. Of. EA/77/10112020 - REFERENDAR - Comissão Julgadora e 113  

inscrições para Processo Seletivo de contratação de 01 (um) Professor 114  

para o Ensino Fundamental II (Ciências), referente ao Edital FEUSP nº 115  

59/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 116  

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela 117  

unanimidade dos presentes. 1.3. AUTORIZAÇÃO PARA 118  

CONTRATAÇÃO: 1.3.1. Memo. EDM/151/21072020 - REFERENDAR - 119  

Solicita autorização para contratação do Prof. Thiago Teixeira Sabatine. 120  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 121  

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 122  

dos presentes. 1.3.2. Memo. EDM/152/26082020 - REFERENDAR - 123  

Solicita autorização para contratação da Profa. Anna Cecilia de Alencar.  124  



Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 125  

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 126  

dos presentes. 1.3.3. Memo. EDM/153/05102020 - REFERENDAR - 127  

Solicita autorização para contratação da Profa. Mariana de Oliveira 128  

Amorim. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 129  

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela 130  

unanimidade dos presentes. 1.3.4. Memo. EDM/155/26102020 - 131  

REFERENDAR - Solicita autorização para contratação do Prof. Thiago 132  

Borges de Aguiar. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 133  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 134  

pela unanimidade dos presentes. 1.3.5. Of. EDF/61/18092020 - 135  

REFERENDAR - Solicita autorização para contratação da Profa. Bárbara 136  

Neves Salviano de Paula. Colocada em discussão e, a seguir em 137  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 138  

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.6. Of. EA/64/01092020 139  

- REFERENDAR - Solicita autorização para contratação da Profa. Karina 140  

Annanias Teixeira Marcelino.  Colocada em discussão e, a seguir em 141  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 142  

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.7. Of. EA/65/09102020 143  

- REFERENDAR - Solicita autorização para contratação da Profa. Eliza 144  

Marcia Oliveira Lippe. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 145  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 146  

pela unanimidade dos presentes.  1.3.8. Of. EA/71/28102020 - 147  

REFERENDAR - Solicita autorização para contratação da Profa. Débora 148  

Niéri Calderoni. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 149  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 150  

pela unanimidade dos presentes. 1.4. CONTRATO DOCENTE: 1.4.1. 151  

REFERENDAR - Contrato docente - Prof. Thiago Borges de Aguiar. 152  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 153  

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 154  

dos presentes. 1.4.2. REFERENDAR- Contrato docente - Profa. Bárbara 155  



Neves Salviano de Paula. Colocada em discussão e, a seguir em 156  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 157  

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.3. REFERENDAR - 158  

Contrato docente - Profa. Débora Niéri Calderoni.  Colocada em 159  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 160  

(CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 161  

1.5. JUSTIFICATIVA DE LIMINAR: 1.5.1. Of. EA/67/14102020 - 162  

REFERENDAR - Justificativa de liminar de exercício imediato - Eliza 163  

Márcia Oliveira Lippe. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 164  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 165  

pela unanimidade dos presentes. 1.5.2. Of. EA/73/05112020 - 166  

REFERENDAR - Justificativa de liminar de exercício imediato - Débora 167  

Niéri Calderoni.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 168  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 169  

pela unanimidade dos presentes. 1.5.3. REFERENDAR - Justificativa de 170  

liminar de exercício imediato - Bárbara Neves Salviano de Paula. 171  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 172  

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 173  

dos presentes. 1.6. RELATÓRIO FINAL: 1.6.1. Memo. 174  

EDM/154/19102020 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo 175  

Seletivo para contratação de um Professor Contratado III, por prazo 176  

determinado para as disciplinas: EDM 1111 /1112 - Didática I e II e 177  

EDM0402 - Didática. Edital 29/2020. Colocada em discussão e, a seguir 178  

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 179  

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6.2. Memo. 180  

EDM/159/06112020 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo 181  

Seletivo para contratação de um Professor Contratado III, por prazo 182  

determinado para as disciplinas: EDM 1111 /1112 - Didática I e II e 183  

EDM0402 - Didática. Edital 41/2020. Colocada em discussão e, a seguir 184  

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 185  

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6.3. REFERENDAR - 186  



Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de um professor 187  

temporário de Arte (Música), junto a Escola de Aplicação. Edital 46/2020. 188  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 189  

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 190  

dos presentes. 1.6.4. Relatório Final do Processo Seletivo para 191  

contratação de dois professores temporários para o Ensino Fundamental 192  

I, junto a Escola de Aplicação. Edital 52/2020. Colocada em discussão e, 193  

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

por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7. CLARO 195  

TEMPORÁRIO: 1.7.1. MEMO.EDM/158/29102020 - REFERENDAR - 196  

Solicitação de 1 (um) claro temporário para as disciplinas: EDM341  197  

Fund. Teórico-Metodológicos do Ensino de Matemática, EDM0343  198  

Projeto Int. de Estágio em Docência em Matemática e Ciências, 199  

EDM0615  Educação Matemática (Pedagogia), EDM0427/0428  200  

Metodologia do Ensino de Matemática I e II (Licenciatura). Colocada em 201  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 202  

(CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 203  

1.8. PRORROGAÇÃO DO CLARO:  1.8.1. Of./EA/75/10112020 - Solicita 204  

prorrogação do claro 1255975 da Profa. Débora Niéri Calderoni. 205  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 206  

Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos 207  

presentes. 1.9. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 1.9.1. 208  

OF.EA/76/10112020 - Solicita prorrogação de prazo de contrato de 209  

trabalho da Profa. Débora Niéri Calderoni. Colocada em discussão e, a 210  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou  211  

por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 212  

RECREDENCIAMENTO: 2.1. Of./EDF/65/10112020 - Pedido de 213  

recredenciamento apresentado pela Profa. Dra. Carlota Boto. Parecer 214  

favorável elaborado pelo Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos  215  

EDM/FEUSP.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 216  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 217  




