
278' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas e trinta

minutos do décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezenove, na sala 101 do

Bloco A, realizou-se a 278' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo

(CTA) da Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor

Doutor Marcos Garcia Negra e com a presença dos seguintes membros: Professores

Doutores Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretort Rubens Barbosa de Camargo, Chefe

do EDAI Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDFI Mõnica

Appezzato Pínazza, Vice-Chefe do EDMI Professora Marlene lsepi, Diretora da Escola

de Aplicaçãot Senhora Bárbara Milan Martins, representante discente da CPG; Senhor

Reinando Santos de Souza, representante dos servidores da FEUSP; Senhoras Adriana

Ranelli Weigel e Regina Soda da Silva Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP

no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras Nana Del Giudice Pinheiro

Assistente Técnico Administrativo, Mana Auxiliadora Riul de Frestas, Assistente Técnico

Financeiro e Elaine Cristina Barrelo, Diretora de Biblioteca e Documentação,

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

membros, o Senhor Diretor declarou aberta a sessão da 278' Reunião Ordinária do

CTA. !a PARTE -- . 7. D/scussáo e Votação da .4fa

da 277' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP.
rea//zada no d/a 74/02/2079. Colocada em discussão o Senhor Diretor esclarece ainda

que, em razão da leitura da carta de despedida da nossa colega Daniela de Almeida

Flausino, a ata inicialmente apresentava um resumo dos eventos e experiências

relatados por ela e que gostaria, depois desse tempo transcorrido entre uma e outra

reunião, que fizéssemos uma reflexão sobre o que a colega apresenta, os possíveis

desdobramentos e interpretações dos eventos apresentados e se. de fato, a carta

deveria compor a ata, pensando na preservação das relações na faculdade. Nesse

sentido, os membros apresentaram suas visões, procurando argumentar em diferentes

linhas, mas sempre na perspectiva de garantir que o CTA seja, sempre, um espaço de

fala democrática, transparente, de escuta, de discussão respeitosa dos assuntos e das

questões que afetam o cotidiano do nosso trabalho e também o exercício da

sensibilidade no tratamento dos conflitos nas relações entre as pessoas e o cuidado com

o bem-estar do outro seja um princípio que oriente nossas decisões e nosso convívio

diário. Um encaminhamento proposto durante a discussão, aceito por todos, foi o de não

votar a ata da reunião ainda e conversar com a colega para saber se ela ratificava a



apresentação da carta de despedida como parte integrante da ata e, desse modo então.

o colega Reinaldo Santos de Souza e Adriana Ranelli Weigel propuseram-se a

conversar com Daniela de Almeida Flausino para depois, em abril, votar a ata da reunião

anterior. ll' PARTE - EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Com

a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que após a visita do Reitor,

uma carta de agradecimento foi redigida, constando também os pontos que foram

apresentados na reunião pela comunidade. Os membros da Congregação avaliaram

como positiva a visita do Reitor. Também mencionou um fato inusitado, mas que pode

acontecer novamente, ocorrido ontem: um acidente com um caminhão baú que

manobrava no bolsão do estacionamento, atingindo os galhos de uma árvore, ficando

imobilizado, entre 19h e 23h30, e que teve que entrar em contato com a vigilância da

USP e a questão toda é pensar que, depois do expediente, em um acontecimento como

esse quem deve ser acionado, como resolver o problema como esse se a Albatroz.

empresa de segurança, tem condições de fazer os encaminhamentos necessários, etc.

Com a palavra, a Senhora Nana Del Judice Pinheiro, esclarece que há telefones de

contato e instruções para todos os seguranças sobre como agir em situações

específicas e que isso será novamente reforçado. Na ocasião, o Senhor Diretor reitera

que o bolsão de estacionamento é de responsabilidade da PUSP, mas se preocupa com

a unidade como um todo. !!eln.2. g
FEUSP: Com a palavra, a Professora Marlene lsepi, Diretora da EA/FEUSP, informa

sobre a reunião na PG com os procuradores, por ocasião da ação civil que a APM move

contra a Universidade, por conta do problema da falta de cantina/merenda na escola, da

falta de professores (novamente a escola se encontra sem Professor de Química) e da

infraestrutura (manutenção de prédio). A Professora Marlene lsepi menciona que.

embora estivesse representando a escola na condição de ré, a APM está de parabéns

por sua atuação sempre muito engajada na defesa e melhoria da escola. Ainda na

reunião com a PG, a Professora Marlene lsepi relata que, ao saberem do ocorrido na

escola em Suzano, os participantes. especialmente os procuradores, ficaram muito

emocionados. Sobre esse tema, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo e

outros colegas sugeriram que a faculdade escrevesse uma nota de manifestação de

solidariedade à Escola em Suzano. e de repúdio ao armamento. Na ocasião, a

Professora Marlene lsepí relatou que se trata inclusive de uma escola-parceira da Escola

de Aplicação. Item 3. : Com a palavra, a

Professora Doutora Mõnica Appezzato Pinazza parabeniza a feliz fala da Professora



Marlene lsepi quando da apresentação da Escola de Aplicação ao Reitor. Na sequência,

o Senhor Reínaldo Santos de Souza argumenta que qualquer solicitação e/ou sugestão

devemos levar ao conhecimento do Diretor da unidade, como é o caso do recesso de

final de ano, quando o próprio Governador libera os dias 24 e 31 de dezembro e aqui na

USP temos que compensar as 16(dezesseis) horas. !J!!PARTE -- ORDEM DO DIA -- l.

Proc. 79.í.776.48.6 - Re/anão dos /nscr/fos no

Processo Seletivo para contratação de 01 (um) Professor de Educação Inclusiva,

Contratado 111, 11 ou 1, junto a Escola de Aplicação. Edital 28/2019. Co\ocada em

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

lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.
: 2.7./WE/l#O/ED/U/y3/07032079 -

ERMELINDA MOUTINHO PATACA - Solicita recredenciamento junto à CERT.
Parecer Favorável emitido pela Profa. Dra. Carlota Bota - EDF/FEUSP. Co\Doada em

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

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.2.2. Of/ED.4/037/20022079 -

ROSENILTON SALVA DE OLIVEIRA - Solicita credenciamento junto à CERT.
Parecer Favorável emitido pela Profa. Dra. Francirosy Campos Barbosa - FFCLRP.

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

(CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.
4:EA$1114111ENI.Q$: 3. 7. /14HRCEI.O l)E S.41.E7E SOEZ,4(E.4.) - So//c/fa afastamento

para participar de evento de apresentação e debate do livro Argola Janga, no
Centro Cultural Brasil Argola, em Luanda, Argola, de 15 a 19/05/2019. Co\Geada em

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

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. JUl-/O COBERTO G. ,4QU//yO -

Solicita afastamento para participar de estágio de pesquisa na Universidade

Pedagógica Nacional da Colõmbia, em Bogotá - Colâmbia, de O1/04 a 31/05/2019.

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

(CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. V:4/Vens.4 1)E

LAMA CARVALHO - Solicita afastamento para participar de evento da Associação
Brasileira de Educação Internacional em Belém -- Para, de 13/04/2019 a 17/04/2019.

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

(CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. ATIVIDADE

$11/IUL-TANEA: 4.í. /l#emo. ED/14/4a/07032079 - SO/y/H /14,4R/H y. C,4S7E1.1..4R -

Pedido para realização de atividade simultânea (UNIVESP). Ca\ocada em d\scussão



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

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. DQ:4çOES: 5.7. proa. 79.Í.777.48.4 -

Doação - .4P/14-E;4. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2.

Proa. 79.7.783.48.2 - Doação - .4P/14-E.4. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 5.3. Proa. 79.7.772.48.0 - Doação para E:4 - Jacque//ne

P/fhan dos Santos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

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

presentes. 5.4. Proa. 19.1.173.48.7 - Termo de doação - FAPESP - Profa. Marcha

Gobb/. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.5.

Proa. 19.1.211.48.6 - Termo de depósito - CNPq - Prof. Vinício de Macedo Santos.

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

(CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 6. OUTRos

bSS[:!N]9S; 61 DANiELA DE ALMEIDA FLAUSINO - REFERENDAR -

Transferénc/a da será/doía para EC.4-USP. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 6.2. .4/VTO/v/o /14HRCOS ,4/WOR//l# - REFERE/VD.4R -

rransferênc/a do será/dor para FCF-USP. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 6.3. Reco/hfmenfo de taxa de promoção da pesou/sa,

ens/no, cu/fura, extensão ou assessoria. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 6.4. So//c/façâo de isenção da taxa de promoção da

pesquisa, ens/no, cu/fura e extensão. Colocada em discussão e, a seguir em votação

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) retirou de pauta. Nada mais havendo, o

Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e dgu-por encerra!#F a reunião. E, para

constar eu, Sidney, Mi:louro [lg.ntaneHI, Assistente ]11ê(:Jêléb/A!;iggêlÚico, lavreí e digitei a

presente ata, qy#'.lsEé.,,lEiS;;it)alia por mim ' /7'"/' '7S'' ' e pelo Diretor da

FEUSP er2Óáue for discutida e aprovada. São
Paulo,14 de/rna11ço'ae 2019.


