
300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. 2 

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

nove horas do décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, 4 

realizou-se a 300ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 5 

(CTA) da Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Prof. 6 

Dr. Marcos Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Profs Drs. 7 

Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; Ocimar Munhoz Alavarse, Vice-Chefe 8 

do EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; 9 

Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, 10 

representante dos docentes; a Senhora Elizabeth Fernandes de Souza, 11 

representante discente da pós-graduação; Profa. Marlene Isepi, Diretora da 12 

Escola de Aplicação; Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Marina Aparecida 13 

Capusso, representantes dos funcionários da FEUSP no Conselho Técnico 14 

Administrativo. As Senhoras Maria Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente 15 

Técnico Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico 16 

Administrativo e Nicolly Soares Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação 17 

compareceram à sessão como convidadas da Direção. Tendo em vista a 18 

presença dos membros, o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 300ª 19 

Reunião Ordinária do CTA. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira fala 20 

sobre a pandemia e se solidariza com as famílias das mais de 268 mil vidas 21 

perdidas, notícia muito triste que é o recorde de vítimas que vieram a óbito 22 

ontem. Isso chama atenção para responsabilidade das autoridades e que é 23 

urgente encontrar meios de enfrentar essa situação e, enquanto Instituição, é 24 

dever da Feusp contribuir para o combate a pandemia, assim se espera que 25 

todos os membros da nossa comunidade estejam adotando as medidas de 26 

biossegurança preconizadas pelas autoridades sanitárias. Iª PARTE - 27 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: 1 - Discussão e Votação da Ata da 298ª 28 

Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, 29 

realizada no dia 10/12/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 30 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos e 01 (uma) 31 

abstenção. 2 - Discussão e Votação da Ata da 299ª Reunião Ordinária do 32 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 33 



11/02/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 34 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos e 01 (uma) 35 

abstenção. IIª PARTE – EXPEDIENTE – 1 - Expediente da Diretoria da 36 

FEUSP: Dá boas-vindas à Profa. Maria Letícia, que agora é representante dos 37 

docentes no CTA.  Reitera a todos que os prédios da Unidade estão fechados 38 

e que as solicitações para entrada sejam feitas somente em caso de 39 

necessidade e encaminhadas por email. Um ponto importante da fala foi 40 

informar, o que já há algum tempo tem sido planejado pela Reitoria, sobre a 41 

centralização dos Recursos Humanos/Serviços de Pessoal, o que implica não 42 

somente uma mudança na cultura da Instituição como no funcionamento dos 43 

trabalhos. Comentou o quanto isso desumaniza as relações e ressaltou as 44 

implicações, por exemplo, no registro da frequência de todos/as os/as 45 

funcionários/as, pois não haverá mais uma revisão feita na FEUSP. Um caso 46 

específico é a entrega de equipamentos comprados. Tem-se feito o possível 47 

para que os fornecedores agendem as entregas após o dia 26 de Março. 48 

Reiterou também a todos/as os/as docentes para ficarem atentos aos 49 

procedimentos para inserção de eventos no sistema, que foram elaborados por 50 

um grupo de trabalho da FE e aprovados na Congregação. Esses 51 

procedimentos precisam ser conhecidos e seguidos, de modo a alinhar o 52 

trabalho com as funcionárias responsáveis pelo setor de Comunicação e Mídia, 53 

após a aprovação no departamento e na CCEx. Nas eleições da Congregação 54 

há várias chapas inscritas, ainda há um período para inscrições e espera que 55 

todas as representações sejam preenchidas, sem que seja necessário fazer 56 

eleição complementar. Foi autorizada a reabertura dos concursos para livre-57 

docência, a consulta será feita aos departamentos para verificar se há 58 

interesse na realização e abrir nas disciplinas específicas, que traz economia 59 

de trabalho e dos recursos da Unidade. Também, foi revogada a resolução que 60 

suspendia a promoção a Professor Associado. A Câmara de Avaliação mudou 61 

as regras da progressão horizontal no meio do jogo, mas que poderá ser feita 62 

ainda esse ano. Explica que nada foi dito sobre escalonamento e, no novo 63 

calendário, a progressão poderá ser implementada ainda neste ano. Diz que 64 

não haverá pagamento retroativo. Assim que a Profa. Carmen voltar das férias 65 

espera que possa fazer a reunião com a Comissão Assessora do EDA. Prof. 66 

Vinicio fala sobre a comemoração, na FEUSP, dos 100 anos de nascimento de 67 



Paulo Freire, que será celebrado ao longo do ano com o planejamento de 68 

eventos e atividades. Para tanto, será criado um grupo de trabalho que 69 

funcionará nos moldes do grupo das comemorações dos 50/60 EA/FEUSP. 70 

Além desse GT, também foi criado um Grupo de Trabalho Pró Educação 71 

Básica com professoras da EA e docentes da FEUSP para discutir questões 72 

relacionadas à Educação Básica no contexto da pandemia. 2 - Expediente da 73 

Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Profa. Marlene informa que a EA 74 

está trabalhando intensamente nesse começo do ano com a readequação do 75 

calendário 2021, e a recomposição das turmas para atender ao plano de 76 

retomada gradual do atendimento aos alunos, organizado, a princípio, em 2 77 

fases. Em uma primeira fase, o percentual de alunos atenderia 2 horas de 78 

atividades 1 vez por semana. Na segunda fase, as estudantes serão 79 

organizadas em grupos de 15 para um trabalho disciplinar que envolverá 80 

ensino presencial e remoto. Descreveu também a produção de relatórios de 81 

atividades e o acesso à documentação da EA pelo site para que estagiários e 82 

demais interessados possam consultar. Relata que houve necessidade de 83 

atendimento diferenciado com os alunos que apresentaram baixa adesão às 84 

tarefas. Está finalizando o Relatório para o Modelo híbrido e de biossegurança - 85 

Plano de Retorno. 3 - Expediente dos Membros do CTA: Marina e Adriana 86 

questionaram a respeito do trabalho da Comissão processante sobre o caso do 87 

Professor Marcelo Giordan. Prof. Marcos explicou que a Reitoria autorizou, no 88 

final do ano, a retomada dos processos e que a Comissão finalizou o relatório, 89 

a Direção acatou a penalidade indicada pela comissão e encaminhou para a 90 

Procuradoria da USP, que validou tanto o processo/procedimentos quanto a 91 

punição. Seguindo o trâmite, o Prof. Marcelo Giordan entrou com recurso e 92 

agora o processo está com o Reitor que avaliará o recurso e, então, irá 93 

devolvê-lo à  Faculdade de Educação. Ao ser questionado, o Prof. Marcos 94 

esclareceu que o resultado final e processo/parecer será público. O segundo 95 

questionamento era relativo ao organograma aprovado no CTA de dezembro e 96 

as mudanças. Em boletim, a Direção havia dito que o organograma foi 97 

encaminhado ao DRH e que se aguardava o retorno. No entanto, há 98 

funcionários que já estão sob outras chefias e funcionários que foram citados 99 

na reunião no CTA, mas que até o momento não receberam nenhum 100 

comunicado/informação de mudanças. Sendo assim, pediram esclarecimentos 101 



sobre como está se dando esse processo e se as mudanças já estão sendo 102 

implementadas. O Prof. Marcos informou que o DRH respondeu na semana 103 

retrasada e que a devolutiva indica mudanças mais complexas do que se 104 

imaginava inicialmente, com implicações salariais, inclusive, e por isso, a 105 

Direção irá se debruçar junto às colegas do Serviço de Pessoal, sobre as 106 

orientações do DRH, avaliando o que é possível fazer.  Solicitam a confirmação 107 

de que as mudanças já estão sendo implementadas, com exceção das que 108 

dependem da criação do novo setor e o Diretor assentiu que após a "análise 109 

técnica", a Direção precisa chamar a representação política dos funcionários, 110 

seja as representantes já eleitas ou as que sejam eleitas na criação de algum 111 

grupo de trabalho específico que discutirá essas mudanças, pois isso não é 112 

uma questão para ser tratada somente entre a Direção e as Chefias, visto que 113 

implica na vida funcional de todas. O Prof. Marcos se comprometeu a fazer 114 

essa discussão com as representações. 3 - Expediente dos Membros do CTA: 115 

Elizabeth, representante discente da pós-graduação fala sobre as eleições, diz 116 

que conseguiu os nomes para proceder às eleições, falou sobre as eleições 117 

para as áreas que será feita a parte. Se despede do CTA e continuará na 118 

CCEx e que esse ano de trabalho foi muito bom. Agradece os ensinamentos. 119 

Prof. Marcos agradece a participação ao longo deste ano. Prof. Agnaldo diz 120 

que a PRPG informa que lança o Edital com cota de 100 auxílios para alunas 121 

de pós-graduação, mães com filhos de até 14 anos, que não tenham bolsa ou 122 

qualquer outro recurso, será todo centralizado na PRPG. Pede a divulgação. 123 

Retomando a fala do Prof. Marcos sobre as mortes do dia anterior, Marina 124 

informou sobre o falecimento da nossa colega, ex-funcionária do Centro de 125 

Memória, Rosana Bullara, lembrando que é uma colega que esteve muitos 126 

anos na FEUSP. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. PROCESSO SELETIVO: 127 

1.1. ABERTURA: 1.1.1. MEMO.EDA/11/18022021 - REFERENDAR - Abertura 128 

de Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Professor temporário para as 129 

disciplinas: EDA221 –Política e Organização da Educação Básica I – POEB I” e 130 

“EDA0222 – Política e Organização da Educação Básica II – POEB II”, do 131 

curso de Pedagogia e “EDA0463 – Política e Organização da Educação Básica 132 

do Brasil – POEB” do curso de Licenciatura. Colocada em discussão e, a seguir 133 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 134 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. Of. EDF/02/03032021 - 135 



REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para contratação de 1 (um) 136 

Professor temporário para as disciplinas: “EDF0113 – Sociologia da Educação 137 

I”; “EDF0114 –Sociologia da Educação II”; “EDF0289 – Introdução aos Estudos 138 

da Educação –Enfoque Sociológico”; “EDF0728 - Desigualdades e Diferenças 139 

nas culturas e Educação”; “EDF0723 - Diversidades, Desigualdades e 140 

Educação: Aportes Teóricos e Estudos Contemporâneos”. Colocada em 141 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 142 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. CLARO 143 

TEMPORÁRIO: 1.2.3. MEMO. EDM/24/05032021 - Solicitação de 1 (um) claro 144 

temporário para as disciplinas: Licenciatura: EDM0433/0434 - Metodologia do 145 

Ensino de Ciências Biológicas I e II - Pedagogia: EDM0342 Fundamentos 146 

Teórico-Metodológicos para o Ensino de Ciências, EDM0343 Projeto Integrado 147 

de Estágio em Docência em Matemática e Ciências. Colocada em discussão e, 148 

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 149 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.4. MEMO. 150 

EDM/25/05032021 - Solicitação de 1 (um) claro temporário para a disciplina: 151 

EDM0400 Educação Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de 152 

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

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 154 

presentes. 1.3. PRORROGAÇÃO DO CLARO: 1.3.1. MEMO.EDA/10/18022021 155 

- REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250671 do Prof. Dr. Samuel 156 

Robes Loureiro. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 157 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela 158 

unanimidade dos presentes. 1.3.2. MEMO.EDA/18/05032021 - Solicita a 159 

prorrogação do claro 1251221 da Profa. Dra. Denise Carreira Soares. Colocada 160 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 161 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. 162 

MEMO.EDA/20/05032021 - Solicita prorrogação do claro 1250140, do Prof. Dr. 163 

Evandro de Carvalho Lobão. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 164 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 165 

unanimidade dos presentes. 1.3.4. MEMO.EDA/22/05032021 - Solicita 166 

prorrogação do claro 1251716, do Prof. Dr. João Francisco Migliari Branco. 167 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 168 

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 169 



presentes. 1.4. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 1.4.1. MEMO. 170 

EDA/19/05032021 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da Profa. 171 

Denise Carreira Soares. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 172 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 173 

unanimidade dos presentes. 1.4.2. MEMO. EDA/21/05032021 - Solicita 174 

prorrogação do contrato de trabalho do Prof. Evandro de Carvalho Lobão. 175 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 176 

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 177 

presentes. 1.4.3. MEMO. EDA/23/05032021 - Solicita prorrogação do contrato 178 

de trabalho do Prof. João Francisco Migliari Branco. Colocada em discussão e, 179 

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 180 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. COMISSÃO 181 

JULGADORA/INSCRIÇÕES: 1.5.1. Of. EA/09/24022021 - REFERENDAR - 182 

Comissão Julgadora e inscrições para Processo Seletivo de contratação de 01 183 

(um) Professor para o Ensino Fundamental II (Ciências), referente ao Edital 184 

FEUSP nº 01/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 185 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela 186 

unanimidade dos presentes. 1.6. RELATÓRIO FINAL: 1.6.1. Memo. 187 

EDM/20/05032021 - Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de 188 

um Professor Contratado III, por prazo determinado para a área de Ensino de 189 

Matemática - Ed. 72/20. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 190 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 191 

unanimidade dos presentes. 2. RECREDENCIAMENTO: 2.1. 192 

MEMO.EDA/17/05032021 - Pedido de recredenciamento apresentado pela 193 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto. Parecer favorável elaborado pela Profa. 194 

Dra. Cláudia Rosa Riolfi – EDM/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em 195 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) 196 

votos, pela unanimidade dos presentes. 3. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 3.1. 197 

Memo. EDM/022/05032021 - Karina Soledad Maldonado Molina – Pedido para 198 

realização de atividade simultânea (SME), de 01/4/2021 a 30/01/2022. 199 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 200 

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos e 01 (uma) abstenção. 3.2. 201 

Memo. EDM/021/05032021 - Karina Soledad Maldonado Molina – Pedido para 202 

realização de atividade simultânea (UNIVESP), de 01/04/2021 a 30/06/2021. 203 



Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 204 

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos e 01 (uma) abstenção, sendo 205 

que o departamento terá que retificar o texto no memorando, pois estão com a 206 

mesma redação e apontar as especificidades de cada um. 4. RELATÓRIO: 4.1. 207 

Memo. EDM/23/FE/05032021 - Relatório do Estágio Probatório, em RDIDP, da 208 

Profa. Dra. Anete Abramowicz. Parecer favorável elaborado pela Profa. Dra. 209 

Tizuko Morchida Kishimoto – docente aposentada da FEUSP que também foi 210 

indicada para compor a Comissão de Avaliação do estágio da Profa. Anete 211 

junto à CERT, representando o EDM, conforme artigo 7º da Resolução nº 212 

7271/2016. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 213 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 214 

dos presentes. 4.2. MEMO.EDM/26/05032021 - Relatório CERT do EDM, 215 

período de janeiro a dezembro de 2020. Colocada em discussão e, a seguir em 216 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) 217 

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.1. 218 

Abertura Orçamentária para CTA. Feita a apresentação, colocou-se em 219 

discussão o orçamento e a representação dos/as funcionários/as sugeriu 220 

que  fosse realizada alguma atividade  de esclarecimento/formação 221 

sobre  como funciona o orçamento de uma instituição pública, quais são as 222 

normas e regras que pautam o trabalho realizado pelas nossas/nossos colegas 223 

que cuidam do setor.  Essa proposta surgiu, considerando que há um 224 

desconhecimento da gestão de um orçamento público e isso, muitas vezes, 225 

amplia o trabalho dos colegas do setor e gera conflitos e desentendimentos. O 226 

Professor Vinício afirmou a importância da faculdade pensar uma ação para 227 

atender o que ele entende ser uma dupla demanda: por transparência e pela 228 

melhoria do trabalho e das relações internas. Colocada em discussão e, a 229 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 230 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor 231 

Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para 232 

constar eu, Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei 233 

e digitei a presente ata, que será assinada por mim                                  e pelo 234 

Diretor da FEUSP                            na reunião em que for discutida e aprovada. 235 

São Paulo, 11 de março de 2021.   236 


