
305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE 1 
DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Conforme Res. nº 2 
7945, de 27/03/2020, que autoriza a reunião a distância. Às nove horas do décimo 3 
segundo do mês de agosto de dois mil e vinte e um, realizou-se a 305ª Reunião 4 
Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de Educação, sob 5 
a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e com a 6 
presença dos seguintes membros: Profs. Drs. Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; 7 
Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe do EDA; Bruno Bontempi Júnior, Chefe do EDF; 8 
Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, 9 
representante dos docentes; Miriam Fernandes Muramoto, representante discente da 10 
pós-graduação; Profa. Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação; Senhora Marina 11 
Aparecida Capusso, representante dos funcionários na vaga que seria indicada pela 12 
Direção da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. O Senhor Ilson Akira Hirata, 13 
representando a Assistente Técnica Financeira; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente 14 
Técnica Administrativa; Solange Cleide Francisco, Assistente Técnica Acadêmica - 15 
substituta e Nicolly Soares Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação, participaram 16 
da sessão, como convidados da direção. A Senhora Adriana Ranelli Weigel justificou a 17 
ausência. Tendo em vista a presença dos membros, o Senhor Diretor declara aberta a 18 
sessão da 305ª Reunião Ordinária do CTA. Iª PARTE – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 19 
DE ATA – Item 1. Discussão e votação da Ata da 304ª Reunião Ordinária do Conselho 20 
Técnico Administrativo da FEUSP, realizada no dia 15/07/2021. Colocada em 21 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 22 
por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE – EXPEDIENTE – 1- 23 
Expediente da Diretoria da FEUSP – Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira 24 
inicia a reunião dizendo que não precisa lembrar, mas apenas ratificar a posição da 25 
Faculdade em prol da vida, da proteção de todas as pessoas, e o sofrimento que é o 26 
falecimento e as sequelas que essa pandemia deixa nos nossos corações e nos 27 
nossos corpos. Informa que já ultrapassamos 565 mil vidas perdidas e o índice de 28 
contaminação segue elevado. A vacinação avança e ela tem se mostrado uma medida 29 
protetiva muito eficaz. Continuando, quer fazer alguns elogios e destaca que a Escola 30 
de Aplicação obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Comenta que é uma 31 
ação muito importante e que foi um trabalho de longa data. O trabalho foi coordenado 32 
pela Assistência Administrativa e a FEUSP é uma das poucas unidades que obteve 33 
esse certificado. Um outro elogio é que a Faculdade fez, pela primeira vez, um edital 34 
de registo de preços. É uma modalidade de licitação que favorece não só nossa 35 
unidade, mas as outras unidades que querem participar dele. No nosso caso vai 36 
atender os serviços da revista e também demandas da pós-graduação e dos 37 
departamentos. Comenta que deu muito trabalho para o setor financeiro com as idas e 38 
vindas na Procuradoria Geral etc. Comenta que a Escola de Aplicação merece todos 39 
os elogios devido ao imenso trabalho, do ponto de vista pedagógico e dos cuidados 40 
sanitários, que teve nos últimos dois meses. Houve uma preparação muito grande 41 
para o retorno às atividades presenciais de forma escalonada, com muitas reuniões. 42 
Ontem esteve na reunião com as famílias e informou que estão seguindo as 43 
recomendações médicas, para tentar minimizar ao máximo os riscos e haverá um 44 
período de adaptação e aprendizagens, seguindo também a legislação em vigor. Diz 45 
que todos terão um tempo até que todos os profissionais completem o ciclo vacinal 46 
para o período de adaptação, com uma rotina muito específica elaborada pelos 47 
professores e pela equipe pedagógica gestora da Escola. Continuando, lembra que se 48 
aproxima o período de encerramento das solicitações de compras e serviços, e que 49 
todos receberão em breve o comunicado. Aproveita para informar que a Chefa de 50 
Compras, Sra. Gisele, se afastará durante um mês. Pede a todos que evitem entrar 51 
com os pedidos depois do prazo. Comunica que fizeram uma reunião aberta com os 52 
funcionários sobre o organograma e a política avaliativa da USP, assunto que já havia 53 
sido conversado com as chefias. Ontem fizeram reunião com uma das áreas a pedido 54 



e já tem outro convite para conversar com outra área. Explica que o tom dessas 55 
conversas é sempre informativo, não são reuniões deliberativas e amanhã irão 56 
conversar com os professores do EDF e depois com o EDA e, em seguida, com 57 
o  EDM. O intuito é informar as pessoas das políticas de avaliação que a USP está 58 
implementando e para que se possa pensar em alternativas para proteção da unidade. 59 
Comunica que sexta-feira passada a Sra. Solange foi transferida da Secretaria do EDA 60 
para o Setor Acadêmico e a Sra. Vanessa foi transferida do Setor Acadêmico para o 61 
EDA, mas continuará atendendo a CCInt. Deseja uma excelente gestão às Sras. 62 
Solange e Vanessa. Informa que quinta-feira passada a Direção recebeu uma 63 
convocação para uma reunião com o Reitor e veio como pauta a programação do 64 
retorno das atividades presenciais. Foi uma reunião bem reduzida, com poucos 65 
dirigentes. Havia duas questões para pensar. Estavam presentes o Prof. Esper, da FM 66 
e o Prof. Poveda, Procurador da USP. O Reitor falou por 5 minutos e informou que 67 
havia sido extinto o trabalho do GTPRAA e que nesse momento de retorno a questão 68 
seria administrativa. Informou que seria publicada hoje uma portaria discriminando a 69 
retomada das atividades presenciais nas Escolas de Educação Básica, dos 70 
funcionários e professores. Apresentou algumas possibilidades de datas que seriam o 71 
dia 16 de agosto para a educação básica, o dia 23  de agosto para funcionários 72 
técnicos e administrativos e docentes já vacinados com ciclo vacinal completo e o dia 73 
27 de setembro para estudantes  da graduação e pós-graduação. Em seguida, passou 74 
a palavra para o Dr. Esper. Todas as perguntas de ordem jurídica foram respondidas 75 
pelo procurador-geral e todas as perguntas sobre a área médica foram respondidas 76 
pelo Dr. Esper. Quando a reunião terminou, ele e o Prof. Vinicio conversaram e 77 
concordaram ser mais prudente que esperassem a publicação da portaria e após, 78 
agendar uma reunião com as chefias administrativas e acadêmicas. Com a palavra, o 79 
Prof. Dr. Vinicio de Macedo Santos reforça a ideia da reunião com setores e 80 
departamentos e incentiva a participação, porque percebe, em relação às informações, 81 
que são interpretadas e atravessadas pelas expectativas que todos têm em relação ao 82 
que vai acontecer. As reuniões retratam o desejo da direção e das chefias para 83 
esclarecer mal entendidos. A Universidade está atravessando uma série de mudanças 84 
que não são de hoje. Isso se reflete sobre a questão do número de funcionários, da 85 
avaliação, da centralização e da administração sem diálogo com a comunidade. Com 86 
relação ao organograma, e com base em uma Portaria de 2017 que aponta uma série 87 
de inadequações, fica parecendo que qualquer decisão ou medida corresponda a uma 88 
resposta da Direção no sentido de se adequar ligeiramente a essas pressões que vêm 89 
da Reitoria, mas não é assim que funciona. Explica que essas reuniões que querem 90 
fazer “olho no olho” com os departamentos é também para que essas informações se 91 
espalhem. É importante que toda comunidade esteja, na medida do possível, ciente do 92 
que está acontecendo. 2 - Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da 93 
FEUSP Com a palavra, a Profa. Marlene Isepi informa que continua com os 94 
preparativos finais para a volta às atividades presenciais e que também estão 95 
trabalhando na composição dos grupos de estudantes. Comunica que na reunião de 96 
ontem, com os pais, participaram mais de 300 pessoas. Com relação à gestão da 97 
Escola, estão abertas as inscrições de chapas  para compor a direção e vice-direção 98 
da EA para 2022. Comenta que tiveram um trabalho no replanejamento discutindo 99 
avaliação, recuperação, temas que a Escola sempre discute e houve um depoimento 100 
de um estagiário que foi muito bom e, no geral, tiveram um bom retorno dos 101 
estagiários. 3 - Expediente dos Membros Com a palavra, o Prof. Dr. Bruno 102 
Bontempi Júnior diz que com relação ao retorno e da futura publicação da portaria do 103 
Reitor e da reunião dos dirigentes que participaram, a Reitoria colocou duas pessoas 104 
para falar, uma sobre questões médicas e a outra sobre as questões jurídicas, porém 105 
faltou a fala de uma pessoa para as questões didático-pedagógicas. Informa que 106 
planejou toda sua disciplina de modo remoto. Pergunta se terão que converter no meio 107 
do caminho para o modo presencial e questiona sobre os professores e estudantes 108 
que escolheram determinados dias e horários, contando com o fato que não 109 



precisariam se deslocar. Comentou ainda sobre os professores que foram contratados 110 
em processo seletivo temporário que não residem na cidade de São Paulo ou no 111 
Estado de São Paulo. Com a palavra, a Sra. Marina Aparecida Capusso comunica 112 
que ontem houve a perda de mais um companheiro, o colega André Luiz, diretor do 113 
sindicato de Ribeirão Preto-SP, que faleceu de Covid-19. Diz que a fala do Prof. Bruno 114 
é muito importante e dialoga com as suas preocupações nesse sentido, como 115 
Educadora. Sobre o informe que o Prof. Marcos trouxe da reunião, sabe que terão que 116 
aguardar o comunicado, porque é a partir dele que irão saber das orientações, mas 117 
quando o Reitor fala que todos os que estão vacinados devem voltar, não é bem 118 
assim. O retorno obrigatório previsto para os funcionários é diferente da data indicada 119 
para o retorno das aulas, assim, não se pode dizer que agora todos retornarão às 120 
atividades presenciais. Segundo, que tem quem bate ponto e cumpre jornada de 9 121 
horas e tem quem pode vir à Faculdade para realizar uma determinada atividade e 122 
fazer o restante de casa. Havendo esse retorno, é necessário se organizar para que 123 
exista o trabalho presencial com segurança. Questiona se a Reitoria comprará 124 
máscara PFF2 para todos, justamente por ser a mais adequada na vedação. Com 125 
relação ao que o Prof. Vinicio disse que a reunião dos dirigentes não é deliberativa, 126 
mas diz que é verdade que o Reitor encontra coro. Com a palavra, a Profa. Marlene 127 
Isepi comenta que, com relação às máscaras, tiveram reuniões com infectologista do 128 
HC, e no final das pesquisas sobre máscara, a combinação da máscara cirúrgica 129 
(tripla descartável) com a de tecido se torna mais eficaz e isso foi acordado na EA em 130 
seus protocolos. Comenta, inclusive, que há uma campanha de doação de máscara na 131 
Escola e a Cristiene está investigando a possibilidade de ter bolsa máscara para os 132 
alunos bolsistas da Escola. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio informa que, 133 
com relação ao Estágio PAE, dentro da medida do possível, tem colaborado com a 134 
Comissão Coordenadora do PAE na Unidade viabilizando que os alunos que 135 
realizarem o estágio não percam auxílios financeiros. Comenta que foi impactado no 136 
processo seletivo pela diminuição do número de estudantes de pós-graduação, com 137 
disponibilidade de fazer estágio. Receberam informalmente um comunicado da Pró-138 
Reitoria de Pós-Graduação questionando porque tinham  perdido o auxílio, mas não 139 
perderam o auxílio, pois ele é concedido a partir da demanda. Com relação ao retorno, 140 
desde maio estão sendo realizados cinco processos seletivos. Há processos 141 
concluídos no início de julho que ainda não conseguiram contratar e  um deles é de 142 
um professor surdo. E estão tendo muitas dificuldades com a comunicação com o 143 
DRH centralizado. Comenta que segunda-feira se iniciam as aulas e há professores 144 
que ainda não foram contratados. A qualquer momento  estão falando em voltar e a 145 
unidade tem professores que moram em outros municípios. Na medida do possível e 146 
enquanto for permitido prorrogar a situação das atividades de ensino remoto, que 147 
assim continue, pois ajuda bastante e oferece alguma previsibilidade aos docentes e 148 
aos departamentos de se reorganizar. Com a palavra, a Profa. Dra.  Maria Letícia 149 
Barros Pedroso Nascimento diz que só reforça a questão dos estudantes de 150 
graduação e pós-graduação estarem fora de São Paulo, pois trata-se de um problema 151 
sério e com relação a isso e também à abertura de vagas para alunos especiais, nas 152 
aulas de pós-graduação, justamente por considerar esta possibilidade de aulas 153 
remotas. Pergunta sobre essa ideia de ter alguma possibilidade híbrida vinculada, com 154 
a qual ela discorda que é uma situação complexa e dá muito mais trabalho, também 155 
como dar uma aula de máscara porque a projeção da voz fica prejudicada. Questiona 156 
quais são as condições para dar aula presencial. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos 157 
Garcia Neira pede para esperarem a portaria, porque tudo que foi dito na reunião de 158 
terça-feira foi posto em 5 minutos. Depois que sair a portaria vai reunir chefias 159 
administrativas e acadêmicas para uma conversa e pensarão juntos  como se 160 
organizarão. O que podem ter da direção é a palavra e a garantia que irão continuar 161 
prezando pela vida e pela proteção. Com relação às compras, a Reitoria centraliza as 162 
compras e quem paga é a Unidade. Continuando, diz que as mudanças e adequações 163 
não podem sacrificar nem um setor da Faculdade. Se os docentes e alunos voltam 164 



para a sala de aula, terão que voltar com a estrutura que a unidade tem, para não 165 
sacrificar os funcionários. Muitas vezes um segmento da Faculdade defende uma 166 
coisa que sacrifica um determinado setor. Não temos como voltar para as salas de 167 
aula com as condições que existem agora. Quando sair a portaria e o que o Reitor 168 
disse estiver impresso, e que se constar que haverá autonomia dos dirigentes, todos 169 
os aspectos deverão ser considerados para organizar os trabalhos da melhor forma 170 
possível. Diz ser impensável que metade da turma esteja em casa e a outra metade 171 
na sala de aula e que para que todos estejam de volta, as condições sanitárias devem 172 
permitir. Com a palavra, a Sra. Marina Aparecida Capusso comenta que ontem já 173 
teve essa conversa de quando tem uma demanda sobrecarrega os outros colegas. 174 
Acha que não deve deixar de demandar o que é necessário, tem que apresentar as 175 
demandas que são necessárias e os setores vão fazer dentro das suas possibilidades 176 
e o que não for possível ver de quem cobrar. Com a palavra, a Profa. Marlene Isepi 177 
comenta que a questão do modelo híbrido e da sobrecarga desse modelo é uma 178 
realidade. No caso da EA sempre ressalta que não tem acesso ao Centro de Mídias 179 
da rede estadual, então, os professores ficam responsáveis pela elaboração  e 180 
condução, tanto das aulas online quanto das atividades domiciliares, que compõem a 181 
carga horária das disciplinas e agora vem o modelo presencial. Há pessoas que se 182 
afastaram da capital e agora terão que retornar. Precisam também dar conta da 183 
validação do ano letivo. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinicio de Macedo Santos 184 
comenta que toda essa discussão, essa tomada de decisão da Reitoria que inclui a 185 
extinção do grupo que elaborava o plano de ação, se apoia numa visão que a situação 186 
está estável por conta da vacinação, por isso, a projeção de retorno. A análise que tem 187 
sido feita com relação à variante Delta aponta um cenário pessimista em relação à 188 
contaminação, e que é preciso continuar atento a isso. É preciso também lembrar os 189 
antecedentes, quando foi o caso do retorno compulsório e que foi encaminhado ofício 190 
à Reitoria solicitando que as unidades continuassem com autonomia e foi formado um 191 
grupo com os diretores que gerou um recuo do Vice-Reitor. Com a palavra, o Prof. 192 
Dr. Bruno Bontempi Júnior informa que na reunião do departamento deram posse 193 
aos novos chefe e vice-chefe do EDF e com isso ele termina o seu segundo mandato. 194 
A chapa é composta pelas Profas. Carlota e Kimi, como chefe e vice-chefe. 195 
respectivamente e se despede do CTA agradecendo a todos. Com a palavra, o Prof. 196 
Dr. Marcos Garcia Neira agradece muito o trabalho que realizou no CTA e na 197 
Congregação pela sua contribuição, cautela, ponderações ao longo de todo esse 198 
período. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio  agradece e parabeniza o 199 
trabalho feito pelo Prof. Bruno e pela parceria. Conseguiram trocar experiências e 200 
desenvolver algumas ações em conjunto. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. 201 
PROCESSO SELETIVO:  1.1 PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES: .1.1. 202 
REFERENDAR - Of. 65/EAFEUSP/MI/ccslb - Prorrogação de inscrições do processo 203 
seletivo de Música, devido a ausência de inscritos. Colocada em discussão e, a seguir 204 
em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 205 
1.1.2. REFERENDAR - Memo. EDM/133/FE/26.7.2021. Prorrogação do processo 206 
seletivo para Didática - Edital 39/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 207 
votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. 208 
INSCRIÇÕES/COMISSÃO JULGADORA: 1.2.1. REFERENDAR - Memo. 209 
EDM/129/FE/16.7.2021 - Comissão Julgadora e inscrições para o Processo Seletivo 210 
para contratação de um Professor Contratado III (Doutor) por prazo determinado, em 211 
jornada de 12 horas semanais, para atuar nas disciplinas EDM0433 Metodologia do 212 
Ensino de Ciências Biológicas I, EDM0434 Metodologia do Ensino de Ciências 213 
Biológicas II, EDM0342 Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de 214 
Ciências, EDM0343 Projeto Integrado de Estágio em Docência em Matemática e 215 
Ciências, EDM0471 Metodologia do Ensino de Geociências e Educação Ambiental I e 216 
EDM0472 Metodologia do Ensino de Geociências e Educação Ambiental II. Colocada 217 
em discussão e, a seguir em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela 218 
unanimidade dos presentes. 1.2.2. REFERENDAR - Memo. EDM/140/FE/6.8.2021 - 219 



Comissão julgadora e inscrições para o Processo Seletivo Processo Seletivo para 220 
contratação de um Professor Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado II 221 
(Mestre), por prazo determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 31/3/2022, 222 
para o cargo no 1260413, para atuar na disciplina EDM0402 Didática, em 223 
conformidade com o edital FEUSP 39/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 224 
votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 225 
presentes.  1.2.3. REFERENDAR - Memo. EDM/148/FE/10.8.2021 - Impossibilidade 226 
de participação da maioria dos membros indicados através do Memo. 227 
EDM/140/FE/6.8.2021, nova composição de Comissão Julgadora. Colocada em 228 
discussão e, a seguir em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela 229 
unanimidade dos presentes. 1.3. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO: 1.3.1. - 230 
REFERENDAR - OFÍCIO EDF 041/FE/29072021 - Pedido de prorrogação do Contrato, 231 
por mais 1 (um) ano, do Prof. Dr. Felipe de Souza Tarábola, Docente Contratado III 232 
(Doutor), em jornada de 12 horas semanais, conforme Edital FEUSP 004/2021, 233 
publicado D.O E. de 11/03/2021, devido ao pedido de demissão da Profa. Jacqueline 234 
Moraes Teixeira. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o CTA referendou 235 
por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes.1.4. CONTRATO 236 
DOCENTE:1.4.1. Proposta de contratação de Eduardo Pereira Batista. Colocada em 237 
discussão e, a seguir em votação, o CTA aprovou por 08 (oito) votos, pela 238 
unanimidade dos presentes. 1.5. RELATÓRIO FINAL: 1.5.1. REFERENDAR - Memo 239 
EDM/128/FE/15.7.2021 - Relatório Final - Edital 20/2021 - Área de Educação 240 
Especial/Libras. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o CTA referendou por 241 
08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.5.2. REFERENDAR - Memo. 242 
EDM/143/FE/6.8.2021 - Relatório final - Edital 32/2021 - Área de Ciências – Colocada 243 
em discussão e, a seguir em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela 244 
unanimidade dos presentes. 1.6. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO:  1.6.1. 245 
REFERENDAR - Memo EDM/130/15.07.2021 - Solicita autorização para contratação 246 
do Professor Antonio Michel de Jesus de Oliveira Miranda. Colocada em discussão e, 247 
a seguir em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 248 
presentes.  1.6.2. REFERENDAR - Memo. EDM/149/FE/10.8.2021 - Solicita 249 
autorização para contratação da Professora Carla Wanessa do Amaral Caffagni. 250 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, 251 
pela unanimidade dos presentes. 2. RECREDENCIAMENTO: 2.1. Memo. 252 
EDM/138/FE/6.82021 - Pedido para novo credenciamento apresentado pelo Prof. 253 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, parecer elaborado pela Profa. Jesuína Lopes de 254 
Almeida Pacca –IFUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o CTA 255 
aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes.3. RELATÓRIO:  3.1. 256 
Memo. EDM/141/FE/6.8.2021 - Profa. Dra. Katiene Nogueira da Silva - Relatório do 257 
Estágio Probatório, em RDIDP, com parecer elaborado pelo professor Dr. José Sergio 258 
Fonseca de Carvalho, Professor Titular do EDF. Colocada em discussão e, a seguir 259 
em votação, o CTA aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. 260 
Memo. EDM/142/FE/6.8.2021 - Prof. Dr. Paulo Henrique Fernandes Silveira - Relatório 261 
do Estágio Probatório, em RDIDP, com parecer elaborado pelo professor Dr. José 262 
Sergio Fonseca de Carvalho, Professor Titular do EDF. Colocada em discussão e, a 263 
seguir em votação, o CTA aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 264 
presentes. 4. AFASTAMENTO: 4.1. REFERENDAR - Pedido de afastamento da 265 
Profa. Marta Vitoria Alencar de 29/07/2021 a 30/07/2021. Colocada em discussão e, a 266 
seguir em votação, o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 267 
presentes.  4.2. REFERENDAR - Pedido de afastamento da Profa. Marta Vitoria de 268 
Alencar de 03/08/2021 a 05/08/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 269 
o CTA referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 5. ATIVIDADE 270 
SIMULTÂNEA: 5.1. Memo. EDM/144/FE/6.8.2021 - Pedido do Prof. Agnaldo Arroio 271 
para participação em atividade simultânea no período de 16 de agosto a 31 de 272 
dezembro de 2021, com carga de 8 (oito) horas semanais. Colocada em discussão e, 273 
a seguir em votação, o CTA aprovou por  06  (seis) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 274 



6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1. Transferência da Profa. Dra. Karina Soledad 275 
Maldonado Molina para a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP 276 
(ESALQ). Colocada em discussão e, a seguir em votação, o CTA aprovou por 08 (oito) 277 
votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor 278 

agradeceu a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E, para 279 
constar eu, Solange Cleide Francisco, Assistente Técnica Acadêmica-280 
substituta, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por 281 
mim                       e pelo Diretor da FEUSP                         na reunião em que 282 
for discutida e aprovada. São Paulo, 12 de agosto de 2021. 283 

 284 


