
Boletim nº 08 da Gestão FEUSP 2018-2022   

(Dezembro de 2018) 

 

O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão no período e 

dar publicidade aos encaminhamentos. As edições anteriores estão disponíveis no site da FEUSP 

(www.fe.usp.br >> Institucional >> Diretoria). 

 

FEUSP, 50 e EA, 60  

A comissão intersetorial da FEUSP responsável pela programação das atividades comemorativas dos 

50/60anos da FE e Escola de Aplicação definiu dar inicio às atividades a partir deste mês de janeiro 

com uma chamada por meio de texto e imagens, bem como e criação de uma aba, na página da FE, 

que conterá informações sobre a programação a ser desenvolvida ao longo do ano tanto na 

Faculdade de Educação como na Escola de Aplicação. As atividades previstas incluirão: linha do 

tempo; exposições de fotos, trabalhos acadêmicos e publicações; murais com relatos e fotos; rodas 

de conversa envolvendo alunos, docentes, ex-alunos, ex-docentes; seminários; publicações etc. 

Lembramos que toda participação e contribuição serão bem-vindas e aqueles docentes, estudantes e 

funcionários que estiverem interessados poderão integrar a Comissão. Para isso, entrar em contato 

com a secretaria da Direção. 

 

Obras 

A reforma do laboratório 7 foi concluída. Contando com recursos da FEUSP, da APM e do projeto de 

um docente, as fachadas dos blocos B e C da Escola de Aplicação foram pintadas. Após avaliação do 

pessoal da Prefeitura de São Paulo, as árvores da unidade como um todo foram podadas.    

A Superintendência de Espaço Físico encaminhou o layout da lanchonete. O próximo passo é a 

preparação do projeto. Enquanto isso, ocorreram conversações junto à Prefeitura do Campus para a 

instalação de mais um quiosque.  

  

Reunião aberta com o Pró-Reitor de Pós-Graduação 

A convite da CPG, o Pró-Reitor de Graduação, professor Carlos Alberto Carlotti Júnior, participou de 

uma reunião aberta com docentes e estudantes. Na ocasião, respondeu a questionamentos acerca 

da política da Pós-Graduação na USP e do trâmite da CAPES para aprovação do Programa de 

Educação em Fronteiras.      

 

Participação na reunião dos dirigentes 

A direção da FEUSP participou da reunião de dirigentes nos dias 12 e 13/12, no campus de 

Pirassununga. As pró-reitorias e demais órgãos da reitoria apresentaram as sínteses das ações de 

2018 e os principais projetos para os próximos anos, dos quais se destacam a redução de despesas, a 

reorganização dos departamentos e mudanças na Pós-Graduação. A Pró-Reitoria de Graduação 

anunciou a criação de um GT que assessorará a Câmara das Licenciaturas e Apoio Pedagógico (CLAP), 

organismo recém criado pelo novo Regimento do Conselho de Graduação. O colegiado será 

composto por um representante de cada unidade que possui curso de licenciatura.   

 

Execução orçamentária de 2018 e orçamento aprovado para 2019 

A Congregação aprovou a disponibilização no site institucional das planilhas com a síntese da 

execução orçamentária de 2018 e do orçamento aprovado para 2019. No grupo “Dotação Básica”, o 

montante inclui todos os recursos vinculados a projetos de docentes. O material está disponível em:  

http://www.fe.usp.br/


(www.fe.usp.br >> Institucional >> Diretoria>>Execução Orçamentária e Orçamento aprovado para 

2019). 

 

GT Creche 

A reunião contou com a participação das diretoras da creche, representantes da Associação de Pais e 

Funcionárias (APEF), educadoras do PFP e docentes da FEUSP. Dentre as várias as possibilidades de 

parcerias discutidas na reunião anterior, chegou-se à definição de duas ações: um estudo detalhado 

da instituição e da comunidade atendida e um projeto de formação contínua das educadoras. 

Adesões ao GT são bem-vindas, basta contatar a secretaria da Direção.   

 

Supervisão da Escola de Aplicação 

Em reunião com o Pró-Reitor de Graduação (responsável pelo assunto) e um assessor da Reitoria 

para discutir a supervisão da Escola de Aplicação, ficou acordado que a FEUSP constituirá uma 

comissão que assumirá essa incumbência.      

   

Versão em inglês do site da FEUSP 

Após reunião com representantes do STIFE, CEPEL, Comunicação e Mídia e docentes, tiveram 

prosseguimento os trabalhos de atualização da versão em inglês do site institucional.  

 

Projeto Acadêmico da Unidade e projetos Acadêmicos dos Departamentos e dos docentes 

Após enviar o Projeto Acadêmico da Unidade com ajustes feitos a partir do parecer da Comissão de 

Atividades Acadêmicas (CAA) e referendados na reunião da Congregação de 29/11/2018, a Direção 

foi instada por essa comissão a fornecer informações complementares relativas aos indicadores 

quantitativos da Unidade.  Tal solicitação está em análise e a nova redação será apresentada à 

Congregação. 

 

Reunião aberta com presidente da Comissão de Avaliação Docente sobre o Projeto Acadêmico 

Por sugestão do grupo de docentes que coordenou a elaboração do Projeto Acadêmico, acatada pela 

Congregação na reunião de novembro/2018, o professor Marcílio Alves, presidente da Comissão de 

Avalição Docente (CAD) foi convidado para uma reunião aberta na FEUSP, no dia 10 de dezembro, 

em que respondeu às dúvidas dos participantes sobre o sistema de avaliação em fase de 

implantação.  

 

Centro de Gerenciamento de Projetos 

A partir de fevereiro, o Centro de Gerenciamento de Projetos receberá uma funcionária oriunda da 

Seção de Apoio Acadêmico e passará a funcionar na sala 106 do bloco A, conforme deliberado na 

reunião do Conselho Técnico Acadêmico. 

 

Movimentação interna de funcionários/as técnico-administrativos/as 

A partir de fevereiro, a Seção de Pós-Graduação receberá um funcionário oriundo da Seção de 

Graduação e a Seção de Apoio Acadêmico receberá uma funcionária oriunda da Biblioteca. 

 

Cargos de Professor Titular 

Após aprovação na reunião da Congregação de novembro, a solicitação para a permanência dos 3 

cargos de Professor Titular (1 por departamento) foi encaminhada à CAA devidamente 

fundamentada nas tabelas elaboradas pelos departamentos. 

 

http://www.fe.usp.br/

