
301ª 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 reunião à distância. Às 3 

nove horas do décimo quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte 4 

um,  realizou-se a 301ª 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; Carmen Sylvia Vidigal Moraes, 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; Miriam Fernandes Muramoto,  representante 11 

discente da pós-graduação, Luciana Sardenha Galzerano, suplente da 12 

representante discente da pós-graduação, Profa. Marlene Isepi, Diretora da 13 

Escola de Aplicação; Senhoras Adriana Ranelli Weigel representantes dos 14 

funcionários da FEUSP e Marina Aparecida Capusso, representante dos 15 

funcionários na vaga que seria indicada pela Direção da FEUSP no Conselho 16 

Técnico Administrativo. Os Senhores Moisés Beluci da Silva, Chefe do Serviço 17 

Técnico de Informática; Ilson Akira Hirata, representeando a Assistente Técnico 18 

Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo e 19 

Nicolly Soares Leite, representando a Diretora de Biblioteca e Documentação, 20 

compareceram à sessão como convidados da Direção. Tendo em vista a 21 

presença dos membros o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 301ª 22 

Reunião Ordinária do CTA. Iª PARTE – EXPEDIENTE – Item 1. Expediente 23 

da Diretoria da FEUSP.1 - Discussão e votação da Ata da 300ª Reunião 24 

Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no 25 

dia 11/03/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 26 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade 27 

dos presentes. Marina diz que aparece como representante da Direção e que 28 

não se sente confortável como  representante da Direção, então sugere para 29 

que se pense em outra alternativa e Adriana fala sobre uma discussão da 30 

votação do orçamento sugeriu-se alguma ação que pudesse esclarecer como é 31 

feita a gestão pública, que encaminharia por email o acréscimo de sua fala. IIª 32 

PARTE – EXPEDIENTE - 1 - Expediente da Diretoria da FEUSP. Na última 33 

Congregação um membro perguntou  se haveria uma outra forma de se votar 34 



na reunião, porque tem se adotado a prática de simplesmente perguntar, quem 35 

se opõe ou quem é a favor ou se abstém, então a Luci Mara e o Moisés, desde 36 

aquela reunião, foram convidados a estudar alternativas. Deu boas vindas à 37 

representação estudantil à composição do Conselho Técnico Administrativo. 38 

Professor Marcos iniciou a reunião lendo uma carta que versava sobre a 39 

pandemia. Destacou que, enquanto não houver vacina para todos, a FEUSP 40 

não será aquela que todos/as conhecemos e, mesmo após a vacina, com as 41 

medidas protetivas, usando máscaras e mantendo os cuidados de higienização 42 

e distanciamento. Que todos/as precisam ter ciência de que ainda há de se 43 

ficar um longo tempo em atividades remotas e que não haverá ensino, 44 

pesquisa e extensão presenciais por alguns meses, o quanto é difícil coordenar 45 

os trabalhos à distância e não se deve criar expectativas de um segundo 46 

semestre normalizado. Nesse sentido, fez um apelo para que as pessoas 47 

encaminhem solicitações do que precisam para realizar o trabalho remoto da 48 

melhor maneira possível. Falou também sobre a sobrecarga de trabalho para 49 

alguns setores e das dificuldades de gerir o trabalho remotamente. Informou 50 

que a FEUSP tem feito todo o possível, desde que foi anunciada pelo 51 

Governador do Estado, a vacinação para as profissionais da educação que 52 

possuem mais de 47 anos. Foi realizada uma reunião com todas as Unidades 53 

de Educação Básica da USP e a orientação é que sejam cadastradas todas as 54 

pessoas que atuam nessas Unidades. 2 - Expediente da Diretoria da Escola 55 

de Aplicação da FEUSP. Em relação à Escola de Aplicação, foi feita uma 56 

relação de todas as pessoas que trabalham na Escola, incluindo os nossos 57 

colegas da manutenção, por exemplo, e colegas contratados por empresas 58 

terceirizadas. O cadastro já está sendo feito pela Escola e conta com apoio 59 

das/os nossas/os colegas do Administrativo. No entanto, ainda não está 60 

liberada pelo governo do Estado a validação, que permite o acesso à vacina, 61 

para as profissionais contratadas pelas empresas terceirizadas. Lembrando 62 

que o cadastro é para pessoas acima de 47 anos. No Expediente da EA, a 63 

Profa. Marlene retomou algumas informações sobre o cadastro para vacinação, 64 

falou sobre uma série de procedimentos administrativos da Escola neste 65 

período para entrega de materiais e planejamento das aulas. Sobre o 66 

andamento dos colegiados da Escola, informou que houve eleição para o 67 

Conselho de Escola e que as(os) estudantes estão formando chapas para 68 



eleição do Grêmio. Em sua fala, o Prof. Vinicio retomou essa questão da 69 

vacinação e disse que esse cadastro não significa, da parte da FEUSP, forçar 70 

um retorno das atividades presenciais. Falou também sobre as incertezas 71 

impostas pela pandemia e que colocam muitas dificuldades nas decisões que 72 

precisam ser tomadas. Informou sobre a conferência de abertura das 73 

comemorações do centenário de nascimento de Paulo Freire que ocorrerá no 74 

dia 26/04, às 20 horas, proferida pela Deputada Federal Luiza Erundina. Paulo 75 

Freire foi Secretário Municipal de Educação na Cidade de São Paulo na gestão 76 

de Luiza Erundina. 3 - Expediente dos membros - No expediente dos 77 

membros, Marina diz que conforme deliberado em reunião de Unidade, foi 78 

apresentado um questionamento e um informe. E questionado se a Reitoria 79 

havia dado retorno sobre o resultado da Comissão Processante oriunda da 80 

denúncia realizada pelas colegas Cris e Rosa (respectivamente, demitida e 81 

transferida da FEUSP pela empresa terceirizada). O Prof. Marcos informou que 82 

a Reitoria acatou o recurso do professor e anulou a penalidade (uma 83 

repreensão por escrito) indicada pela Comissão Processante e acatada pela 84 

Direção.. De acordo com a Direção, quando o processo retornar à Faculdade, 85 

ele poderá ser acessado por quem o demandar. Foi relatada a reclamação de 86 

uma colega, dirigida à representação sindical e trazida para a reunião de 87 

Unidade, referente a uma nova Comissão Processante aberta por nova 88 

denúncia sobre o mesmo professor. Informou que houve uma longa discussão 89 

em reunião sobre como essas comissões, pelo funcionamento determinado 90 

pela Universidade, acabam violando novamente o direito das pessoas, que há 91 

uma enorme exposição das que denunciam e que há uma assimetria no 92 

tratamento dos denunciados, no caso um docente, e das denunciantes, 93 

funcionárias da Faculdade. Informou que a proposta dos funcionários é discutir, 94 

para além de um caso específico, o funcionamento dessas comissões, desde 95 

as regras para sua composição e operacionalização, como também discutir 96 

outras formas, que não as mediadas por processo, para lidar com os abusos 97 

relatados cotidianamente nas falas de colegas e também de docentes. Para 98 

iniciar essa discussão, será escrita uma carta direcionada à Congregação. 99 

Profa. Carlota explica que existe um ritual a ser cumprido, que sabe que é 100 

muito tenso para todos, que se tomaram todos os cuidados para  que não 101 

houvesse nenhuma argumentação de que o acusado não teve o seu direito de 102 



defesa. Marina diz que as funcionárias não propõem discutir agora os 103 

procedimentos, mas que, por ora, é preciso ao menos ter clareza de como esse 104 

processo funciona.  Nesse sentido, é necessário discutir quais as questões e 105 

para quem elas se destinam e, com isso, a própria Faculdade poderia se 106 

colocar no lugar de questionar certos procedimentos adotados pela 107 

Universidade. Lembrando que o Estatuto de Conformidade de Condutas da 108 

USP está em discussão. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA - 1. PROCESSO 109 

SELETIVO: 1.1. COMISSÃO JULGADORA: 1.1.1. MEMO. EDA/30/24032021 110 

- REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação 111 

de 01 (um) Professor para as disciplinas  EDA1221/1222 – Política e 112 

Organização da Educação Básica I e II (Curso de Pedagogia) e EDA0463 – 113 

Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Curso de 114 

Licenciatura). Edital FEUSP nº 05/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 115 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) 116 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. INSCRIÇÕES: 1.2.1. MEMO. 117 

EDA/29/24032021 - REFERENDAR - Relação das inscrições no Processo 118 

Seletivo para contratação de 01 (um) Professor para as 119 

disciplinas  EDA1221/1222 – Política e Organização da Educação Básica I e II 120 

(Curso de Pedagogia) e EDA0463 – Política e Organização da Educação 121 

Básica no Brasil (Curso de Licenciatura). Edital FEUSP nº 05/2021. Colocada 122 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 123 

referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. CLARO 124 

TEMPORÁRIO: 1.3.1. MEMO. EDA/26/15032021 - REFERENDAR - 125 

Solicitação de 1 (um) claro temporário para as disciplinas: “EDA1219 – 126 

Coordenação do Trabalho na Escola” e “EDA0223 - Programa Integrado de 127 

Estágio em Gestão, Política e Organização da Educação”, ambas do Curso de 128 

Pedagogia e "EDA0463 – Política e Organização da Educação Básica no 129 

Brasil”, do Curso de Licenciatura. Colocada em discussão e, a seguir em 130 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) 131 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.2. Of. EA/16/09042021 - Solicita os 132 

encaminhamentos necessários para a contratação de 2 (dois) professores 133 

temporários, tendo em vista a licença maternidade da Profa. Milena Bushatsky 134 

Mathias, responsável pelas aulas de Educação Física. Colocada em discussão 135 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 136 



11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. AUTORIZAÇÃO PARA 137 

CONTRATAÇÃO: 1.4.1. Memo. EDA/33/09042021 - REFERENDAR - Solicita 138 

autorização para contratação da Profa. Hélida Balardini Lança Vicente. 139 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 140 

Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 141 

presentes. 1.4.2. Memo. EDM/29/12032021 - REFERENDAR - Solicita 142 

autorização para contratação da Profa. Bruna Lima Ramos Giusti. Colocada em 143 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 144 

referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.3. 145 

Of. EA/13/05042021 - REFERENDAR - Solicita autorização para contratação 146 

da Profa. Gabriela Gotlieb Ribas. Colocada em discussão e, a seguir em 147 

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

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. CONTRATO DOCENTE: 1.5.1. 149 

REFERENDAR - Contrato docente - Bruna Lima Ramos Giusti. 1.5.2. 150 

REFERENDAR - Contrato docente - Gabriela Gotlieb Ribas. Colocada em 151 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 152 

referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. 153 

JUSTIFICATIVA DE LIMINAR: 1.6.1.  REFERENDAR - Justificativa de liminar 154 

de exercício imediato - Bruna Lima Ramos Giusti. Colocada em discussão e, a 155 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 156 

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6.2.  REFERENDAR - 157 

Justificativa de liminar de exercício imediato - Gabriela Gotlieb Ribas. Colocada 158 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 159 

referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7. 160 

PRORROGAÇÃO DO CLARO: 1.7.1. Of./EDF/04/05032021 - REFERENDAR - 161 

Solicita prorrogação do claro 1250205 da Profa. Ana Karina Amorim Checchia. 162 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 163 

Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 164 

presentes. 1.8. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 1.8.1. Of. 165 

EDF/03/05032021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do contrato de 166 

trabalho da Profa. Ana Karina Amorim Checchia. Colocada em discussão e, a 167 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 168 

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.9. RELATÓRIO FINAL: 1.9.1. 169 

Memo. EDA/32/07042021 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo 170 



Seletivo para contratação de um Professor Contratado III, por prazo 171 

determinado para as disciplinas  EDA 1221/1222 – Política e Organização da 172 

Educação Básica I e II (Curso de Pedagogia) e EDA0463 – Política e 173 

Organização da Educação Básica no Brasil (Curso de Licenciatura). Edital 174 

FEUSP nº 05/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 175 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela 176 

unanimidade dos presentes. 1.9.2. REFERENDAR - Relatório Final do 177 

Processo Seletivo para contratação de 1 (um)  Professor de Ciências (Doutor) 178 

para EA - Ed. 01/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 179 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela 180 

unanimidade dos presentes. 1.9.3. REFERENDAR - Relatório Final do 181 

Processo Seletivo para contratação de 1 (um)  Professor de Ciências (Mestre) 182 

para EA - Ed. 01/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 183 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela 184 

unanimidade dos presentes. 1.9.4. REFERENDAR - Relatório Final do 185 

Processo Seletivo para contratação de 1 (um)  Professor de Química para EA - 186 

Ed. 08/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 187 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela 188 

unanimidade dos presentes. 2. RECREDENCIAMENTO: 2.1. 189 

MEMO.EDM/37/09042021 - Pedido de recredenciamento apresentado pelo 190 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio. Parecer favorável elaborado pela Profa. Daisy de Brito 191 

Rezende - IQ USP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 192 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos e 1 (uma) 193 

abstenção. 2.2. MEMO.EDM/38/09042021 - Pedido de recredenciamento 194 

apresentado pela Profa. Dra. Karina Soledad Maldonado Molina. Parecer 195 

favorável elaborado pelo Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse – EDA FEUSP. 196 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 197 

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 198 

presentes. 2.3. MEMO. EDM 42/09042021 - Pedido de recredenciamento 199 

apresentado pelo Prof. Dr. Elio Carlos Ricardo. Parecer favorável elaborado 200 

pela Profa. Dra. Valéria Silva Dias – IFUSP. Colocada em discussão e, a seguir 201 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 202 

votos a favor e 3 (três) abstenções. 2.4. MEMO.EDM/43/12042021 - Pedido de 203 

recredenciamento apresentado pelo Prof. Dr. Marcelo Giordan Santos. Parecer 204 



favorável elaborado pela Profa. Dra. Salete Linhares Queiroz – IQSC 205 

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

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 207 

presentes. 3. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 3.1. Memo. EDM/34/09042021 - 208 

Raquel Milani- Pedido para realização de atividade simultânea (UNIVESP), de 209 

01/11/2020 a 30/04/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 210 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 9 (nove) votos e 2 (duas) 211 

abstenções. 3.2. Memo. EDM/35/09042021 - Raquel Milani- Pedido para 212 

realização de atividade simultânea (UNIVESP), de 01/11/2020 a 213 

30/04/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 214 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 9 (onze) votos e 2 (duas) 215 

abstenções. 4. RELATÓRIO: 4.1. MEMO. EDM/39/09042021 - Relatório de 216 

atividades realizadas pelo conjunto dos docentes – efetivos e temporários - do 217 

EDM no período de janeiro a dezembro de 2020. Colocada em discussão e, a 218 

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

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. Of. EDF/12/13042021 - 220 

Relatório CERT do EDF, período de janeiro a dezembro de 2020. Colocada em 221 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 222 

aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais 223 

havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 224 

a reunião. E, para constar eu, Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica 225 

Acadêmica, lavrei e digitei apresente ata, que será assinada por 226 

mim                                  e pelo Diretor da FEUSP                            na reunião 227 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 15 de abril de 2021. 228 


