
306ª 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 nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte um,  realizou-4 

se a 306ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da 5 

Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Prof. Dr. Marcos 6 

Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Profs. Drs. Vinicio de 7 

Macedo Santos, Vice-Diretor;  Ocimar Munhoz Alavarse, Vice-Chefe do EDA; 8 

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Chefe do EDF;  Agnaldo Arroio, 9 

Chefe do EDM; Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento,  representante dos 10 

docentes;  Luciana Sardenha Galzerano - suplente do representante discente 11 

da pós-graduação; Profa. Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação; 12 

Adriana Ranelli Weigel, representante dos funcionários da FEUSP; a Senhora 13 

Marina Aparecida Capusso, representante dos funcionários na vaga que seria 14 

indicada pela Direção da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. A 15 

Senhora Maria AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnica Financeira; 16 

Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnica Administrativa; a Senhora Luci 17 

Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica; Senhora Nicolly 18 

Soares Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação. Tendo em vista a 19 

presença dos membros, o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 306ª 20 

Reunião Ordinária do CTA. Prof. Marcos lembra que estão atravessando uma 21 

pandemia, e se solidariza com as famílias que perderam seus entes queridos. 22 

Iª PARTE – EXPEDIENTE – Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. 1- 23 

Discussão e votação da Ata da 305ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico 24 

Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 12/08/2021. Colocada em 25 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 26 

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE – 27 

EXPEDIENTE - Expediente da Diretoria da FEUSP – O Comitê Permanente se 28 

reuniu e acordaram que seria importante ampliar as representações no comitê, 29 

a direção sugeriu a indicação de um/a representante de cada setor, uma 30 

indicação das comissões estatutárias e a ampliação da participação de 31 

estudantes. O foco será um trabalho a partir do protocolo da FEUSP e da 32 

Escola de Aplicação, além do documento elaborado pelos três setores que 33 

estabelece orientações gerais para os planos sanitários e educacionais. Depois 34 



que encaminhou o boletim da gestão, aconteceu um fato novo: a convocação 35 

da Reitoria para uma reunião para tratar da questão do retorno às atividades 36 

presenciais. A fala do Reitor foi no sentido de que se as aulas continuarem 37 

remotas pode acabar gerando a diminuição de docentes, a USP tem alunos de 38 

vários segmentos da sociedade e muitos estão passando por dificuldades, 39 

como acesso aos restaurantes e bibliotecas. Que encaminharam as Diretrizes 40 

para as Unidades e que as duas Unidades (IP e FE) eram as que tinham mais 41 

baixo índice de atividade presencial. Prof. Agnaldo pergunta sobre o processo 42 

de contratação de docentes  temporários  e o alinhamento do DRH no processo 43 

de contratação e a Procuradoria Geral para que, em específico, quando há 44 

acúmulo, para que não demore o processo de contratação. Prof. Vinicio 45 

destaca o Seminário Internacional de 100 anos de Paulo Freire e a participação 46 

de colegas de outras Universidades e com uma audiência alta, registra um 47 

agradecimento especial aos funcionários dos setores envolvidos, 48 

especialmente ao Setor de Informática e à Comunicação e Mídia e convida 49 

todos a assistirem. 2 - Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da 50 

FEUSP: Profa. Marlene diz que até o final de setembro espera que todos 51 

estejam vacinados para poder organizar os horários das aulas, que na próxima 52 

semana será possível uma carga horária maior e com 15 alunos. Que estão 53 

trabalhando a respeito da proposta do Novo Ensino Médio e das adaptações 54 

exigidas aos novos componentes curriculares. Sobre a consulta à comunidade 55 

para eleição da Direção da Escola de Aplicação, teve uma votação expressiva 56 

para a nova gestão da EA com a Profa. Vivian e o Prof. Fábio. Haverá o sorteio 57 

das vagas para o primeiro ano. A Escola organizou orientações sobre os 58 

estágios para atender tanto os estagiários quanto os pesquisadores da Pós-59 

Graduação. Esclarece que os pedidos de solicitação de vagas “ad referendum” 60 

é em razão da demissão de 3 professores. Expediente do Membros: A 61 

representação dos funcionários pergunta sobre a orientação geral e os prazos 62 

para que as organizações de escalas fossem enviadas para as chefias, como 63 

combinado na reunião com os funcionários. Para quem não pode participar da 64 

reunião, o tema foi o retorno às atividades presenciais diante das portarias e 65 

orientações encaminhadas pela Reitoria e Comissão Assessora, o que deixa 66 

muitas margens para interpretações e, assim, durante a reunião, foi pedido à 67 

Direção que fizesse um comunicado com orientações mais precisas, ainda que 68 



gerais, sobre o que as seções (chefias e funcionários) devem considerar na 69 

organização dessa retomada. A Direção afirmou que isso não ficou combinado, 70 

que houve a demanda, mas que eles não concordaram com uma orientação 71 

geral. Que a organização desse retorno está sendo realizada pelas chefias, 72 

dentro das especificidades do trabalho de cada seção, que as chefias foram 73 

orientadas a elaborar com os funcionários a forma de trabalho (trabalho híbrido: 74 

presencial/remoto, escalonado) e que iria aguardar o encaminhamento desses 75 

planos pelas chefias. Marina então pediu a fala e lembrou que, sim, houve uma 76 

demanda de coordenação das atividades com o estabelecimento de critérios 77 

públicos e gerais, que isso foi negado num primeiro momento, mas depois o 78 

comitê de acompanhamento foi apresentado como uma instância de 79 

coordenação. E que ficou combinado que a direção, após conversa com as 80 

chefias, daria orientações gerais e estabeleceria um prazo para apresentação 81 

de planos de retorno. Ressaltou a importância de orientações claras de como 82 

esta Unidade vai tratar a reorganização do retorno, que se trata de dar respaldo 83 

para as trabalhadoras, porque claramente não há garantia de que não haverá 84 

corte de ponto, mas o respaldo da instituição é necessário, inclusive para que 85 

se argumente e justifique o modo como o funcionário organizou seu trabalho, 86 

junto com a chefia, orientado pela Direção. Sobre isso, a Profa. Marlene reitera 87 

a necessidade da co-responsabilidade, dada a tensão da situação, em que se 88 

exige uma mudança de comportamentos e de rotina que já estava 89 

estabelecida, de forma repentina. O Prof. Marcos respondeu afirmando que a 90 

Direção não iria fazer orientações gerais e reiterou que as chefias vão 91 

estabelecer o plano de retorno ao trabalho presencial. IIIª PARTE - ORDEM 92 

DO DIA 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA DE PROCESSO 93 

SELETIVO: 1.1.1 - REFERENDAR - Of. 70/EAFEUSP/MI/ccslb - Pedido de 94 

abertura de processo seletivo para contratação de 1 (um) Professor de 95 

Educação Física, tendo em vista a licença-maternidade da Profa. Milena 96 

Bushatsky Mathias. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 97 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 8 (oito) votos, pela 98 

unanimidade dos presentes. 1.2. INSCRIÇÕES/COMISSÃO JULGADORA: 99 

1.2.1. REFERENDAR - Of. 68/EAFEUSP/MI/ccslb - Comissão Julgadora e 100 

inscrições para o processo seletivo para contratação de dois Professores de 101 

Arte (Dança, Música ou Teatro), conforme Edital FEUSP 41/2021. Colocada em 102 



discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 103 

referendou por 9 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. 104 

REFERENDAR - Of. 69/EAFEUSP/MI/ccslb - Retificação da Presidente da 105 

Comissão Julgadora Processo Seletivo para contratação de dois Professores 106 

de Arte (Dança, Música ou Teatro), conforme Edital 41/2021. Colocada em 107 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 108 

referendou por 9 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. 109 

CONTRATO DOCENTE 1.3.1. REFERENDAR - Proposta de contratação de 110 

Luiz Antônio Callegari Coppi. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 111 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 9 (nove) votos, pela 112 

unanimidade dos presentes. 1.3.2. REFERENDAR - Proposta de contratação 113 

de Antonio Michel de Jesus de Oliveira Miranda. Colocada em discussão e, a 114 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 9 115 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. REFERENDAR - 116 

Proposta de contratação da Profa. Carla Wanessa do Amaral Caffagni. 117 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 118 

Administrativo (CTA) referendou por 9 (nove) votos, pela unanimidade dos 119 

presentes. 1.4. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 1.4.1. 120 

REFERENDAR - Memo. EDM/156/FE/19.8.2021 - Solicita autorização para 121 

contratação do professor Luiz Antonio Callegari Coppi. Colocada em discussão 122 

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

por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. RELATÓRIO FINAL: 124 

1.5.1. REFERENDAR - Relatório Final - Edital 41/2021 - ARTE (MÚSICA)- 125 

Escola de Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 126 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 127 

unanimidade dos presentes. 1.5.2. REFERENDAR - Memo. 128 

EDM/154/FE/18.8.2021 - Relatório Final Área Didática - Edital 39/2021 - 129 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 130 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 131 

presentes. 2. CREDENCIAMENTO 2.1. REFERENDAR - MEMO-EDA –132 

64/2021 - Pedido de credenciamento da Profa. Sonia Maria Portella Kruppa 133 

junto à CERT para fins de realização de atividades simultâneas, cujo parecer 134 

foi emitido pela Profa. Carlota Boto. Colocada em discussão e, a seguir em 135 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) 136 



votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. Memo. EDM/158/03092021 - 137 

Pedido de credenciamento apresentado pela Profa. Neide Luzia de Rezende 138 

junto à CERT para fins de atividades simultâneas. Parecer emitido pelo Prof. 139 

Phablo Roberto Fachin – FFLCH USP. Colocada em discussão e, a seguir em 140 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, 141 

pela unanimidade dos presentes. 3. RELATÓRIO BIENAL 3.1. OF. EDF 142 

051/FE –13/08/2021 - Relatório de Atividades do biênio 2019/2021, da Profa. 143 

Dra. Ana Laura Godinho Lima para fins de Renovação de Regime de Trabalho, 144 

como Professora Associada, “MS-5”, em RDIDP, com parecer emitido pela 145 

Profa. Dra. Vivian Batista da Silva, docente do (EDM/FEUSP). Colocada em 146 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 147 

aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. 148 

REFERENDAR - MEMO-EDA-65/2021 - Relatório bienal da Profa. Sonia Maria 149 

Portella Kruppa junto à CERT, com parecer emitido pela Profa. Carloto Boto. 150 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 151 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 152 

presentes. 4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 4.1. 153 

Memo. EDM/157/FE/25.8.2021 - Relatórios de atividades realizadas pelo 154 

conjunto dos docentes –efetivos e temporários - do EDM no período de janeiro 155 

a dezembro de 2019 e de janeiro a dezembro de 2018. Colocada em discussão 156 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 157 

10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 5. AFASTAMENTO 5.1. 158 

REFERENDAR - Pedido de afastamento da Profa Kimi Aparecida Tomizaki de 159 

10/08/2021 a 12/08/2021 - São Bernardo do Campo-SP – Brasil Colocada em 160 

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

referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2. 162 

REFERENDAR - Pedido de afastamento da Profa. Kimi Aparecida Tomizaki de 163 

24/08/2021 a 25/08/2021 - Diadema-SP – Brasil. Colocada em discussão e, a 164 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 165 

(dez) votos, pela unanimidade dos presentes.  Nada mais havendo, o Senhor 166 

Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para 167 

constar eu, Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei 168 

e digitei a presente ata, que será assinada por mim                                  e pelo 169 



Diretor da FEUSP                            na reunião em que for discutida e aprovada. 170 

São Paulo, 09 de setembro de 2021. 171 


