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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 >> Diretorial.

Obras

Do bloco B Ala C passou por 2 vistorias no mês de janeiro. A Superintendência do Espaço Físico
estima o início das obras em maio. Juntamente com as Assistências Acadêmica, Administrativa e

Financeira foi traçado um plano para o deslocamento e acomodação dos materiais das salas que
serão reformadas.

Pequenas obras: substituição do cabeamento dos recursos audiovisuais do bloco B, preparação da
sala 106 do bloco A para receber o Centro de Gerenciamento de Projetos, banheiros e sala de aula da
Escola de Aplicação. Uma parcela dos recursos necessários para as obras da EA adveio das rifas de 2
bicicletas doadas por decisão CTA. As famílias da EA doaram l bicicleta, cestas de natal e panetones.

Execução orçamentária 2019 e liberação dos recursos
Os setores foram estimulados a encaminhar os pedidos ainda no mês de janeiro. Após análise e
classificação conforme a prioridade, os casos mais urgentes foram atendidos, além de saldar os
compromissos financeiros assumidos em 2018.
Os recursos da Unidade serão liberados pela Secretaria da Fazenda da seguinte maneira:

Janeiro a novembro -- ll parcelas de R$ 349.477,99
Dezembro -- Uma parcela de R$ 351.156,11

A previsão antecipada da utilização de recursos é importante, principalmente pela dificuldade de
executar as duas últimas parcelas. Tome-se como exemplo o ano passado, quando o sistema fechou
no dia OI/ll

Combate à transfobia

Em reunião extraordinária, a Congregação analisou o documento elaborado pelo GT Contra a
Transfobia, discutiu e aprovou as sugestões do Conselho Consultivo. Os encaminhamentos
compreendem: 1) ampliação do acesso à informação sobre direitos LGBT consolidados na FEUSP;

respeitar normas nacionais relativas a uso de nome social; providências quanto ao uso de banheiros
observando acessibilidade e opção de frequência com placas identificadoras; 2) discussão na próxima

reunião do CTA sobre as condições necessárias para os encaminhamentos.

Segurança
Após reunião na FEUSP para discutir o assunto, a equipe técnica da Prefeitura do Campus

(responsável pelos projetos de instalações de câmeras nas unídadesl elaborará um projeto de
instalação de câmeras nos corredores dos blocos A e B.

Prometo Acadêmico da Unidade e projetos Acadêmícos dos Departamentos e dos docentes

A Direção apresentou para discussão na Congregação a última versão do Projeto Acadêmico com

informações complementares. Foram feitas sugestões adicionais para que os indicadores qualitativos
e quantitativos estejam mais em acordo com o perfil dos docentes da FE



Movimentação interna e externa de funcionários/as técnico-administrativos/as
Atendendo a pedidos, um funcionário passou a trabalhar na sala da Seção de Estágios e uma
transferência com contrapartida para a ECA está em fase de conclusão. Foí autorizado o retorno de
uma funcionária à unidade de origem. Ela havia sido transferida para a FEUSP sem contrapartida.

Cargos de Professor Titular

O pedido de permanência dos 3 cargos de Professor Titular jl por departamentos foi deferido pela
Comissão de Aüvidades Acadêmicas.

Transferência da emissão de diplomas
Em meados do ano passado, a FEUSP deu início às tratativas para transferir a emissão de diplomas
dos cursos de Licenciatura em História, Geografia, Letras, Ciências Sociais e Filosofia para a FFLCH.

Após reuniões que envolveram as respectivas direções, presidências das CGs e chefias das seções
acordou-se uma data para a transferência desse serviço.

Envolvimento da FEUSP na coordenação da Comissão Organizadora do 18e Encontro USP-Escola

Docentes e estudantes de Pós-Graduação da FEUSP marcaram presença ministrando cursos,
conferências e oficinas em diversas edições do evento, até então centralizado no IFUSP. Aproveitando
o interesse da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (PRCEU) na insütucíonalização do Encontro, a atual

coordenação sugeriu que a FEUSP ocupasse um assento na comissão organizadora. O assunto foi
encaminhado à presidência da Comissão de Cultura e Extensão Universitária que tem parücípado das
conversas.


