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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 >> Diretoria). 

 

Ouvidoria 

Conforme veiculado no boletim anterior, o professor Waldir Cauvilla foi indicado e 
aceitou exercer a função de Ouvidor da FEUSP. Após participar da reunião na Ouvidoria 
Geral, os procedimentos e serviços a serem prestados estão em fase de discussão. Em 
breve a comunidade receberá informações detalhadas a respeito. Por enquanto, o e-
mail - ouvidoriafe@usp.br - é a forma de contato. 

 

Combate à transfobia 

No dia 08/05 a equipe do Projeto Gênero e Sexualidade da EA desenvolverá a primeira 
Conversa sobre gênero e sexualidade com todos/as os/as trabalhadores/as (10h e 14h). 
As respostas ao questionário encaminhado pela CIPA subsidiarão essa e as demais 
atividades. 

Para além do livreto enviado por e-mail no mês de março, docentes e estudantes 
passaram nas salas de aula para conversar sobre o direito que as pessoas possuem de 
utilizar o banheiro conforme a identidade de gênero. Na sequência, foram fixadas placas 
nas portas dos banheiros da biblioteca e dos blocos A e B, reforçando essa informação. 

  

Execução do Programa USP Eficiente 

Conforme detalhado no boletim anterior, o Conselho Consultivo estabeleceu as 
prioridades para utilização dos recursos provenientes da economia orçamentária de 
2018. As Assistências Administrativa e Financeira envidaram esforços para executar o 
que foi combinado: 

 A readequação do para-raios foi requisitada junto à Superintendência do Espaço 
Físico (SEF), que respondeu que a prioridade será o ajuste da Escola de Aplicação 
às exigências de segurança do Corpo de Bombeiros, conforme solicitação do 
Ministério Público. Para evitar atrasos, está em fase de preparação a contratação 
do Projeto Executivo pela própria unidade. 

 Foi licitada a substituição dos quadros elétricos do bloco A. O início das obras 
está previsto para o mês de junho. 

 O quadro elétrico da biblioteca será adquirido mediante compra direta. 

 Foi solicitada prioridade à vistoria pela SEF aos banheiros do bloco A e B e da 
Escola de Aplicação (enfermaria) visando à acessibilidade. 

http://www.fe.usp.br/
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 A Escola de Aplicação recebeu as tintas e realizou mutirões de pintura. 

 Após elaboração do memorial descritivo, a substituição do gradil da Escola de 
Aplicação e a manutenção da sala 74 encontram-se em fase de levantamento 
dos orçamentos. 

 Também aguardam orçamentos, a instalação da porta de emergência no bloco 
A e a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado.  

 O memorial descritivo para conserto e reforma dos telhados da biblioteca e do 
bloco A estão em fase de elaboração. 

 A Assistência Administrativa aguarda as respostas de funcionários/as e docentes 
ao convite para compor a Brigada de Incêndio. A data do treinamento (realizado 
fora da Cidade Universitária e com duração de 8 horas) será agendada assim que 
o grupo estiver completo. 

 

Gestão administrativa e pedagógica da Escola de Aplicação 

A Comissão Coordenadora de Curso (CoC) da Educação Básica reuniu-se pela primeira 
vez. Com base na proposta aprovada pelo Conselho de Escola e pela Congregação, teve 
início a discussão acerca da composição dos três núcleos – Currículo, Pedagógico e 
Educacional – inspirados na gestão partilhada que já acontece na unidade. O próximo 
encontro (06/05) elaborará uma minuta de regimento da CoC. A Congregação aprovou 
a elaboração de um edital para selecionar docentes ou Profems interessados/as em 
atuar como Orientadores/as Educacionais. 

 

Projeto Acadêmico dos/as docentes 

Tendo em vista o prazo estipulado pela Reitoria (dia 31/05), encontra-se em fase final a 
elaboração dos projetos acadêmicos dos docentes a serem aprovados por comissão 
estabelecida em cada departamento da unidade. Na reunião da Congregação do dia 
30/05/2019 esses projetos serão referendados. 

  

FE, 50 e EA, 60  

Várias atividades da programação das comemorações dos 50 anos de FE e 60 anos da 
EA já estão ocorrendo. Sugere-se o acompanhamento das mesmas no site da FEUSP. 

 

Jardim Didático 

Dentro do espírito das comemorações dos 50 anos de FE e 60 da EA, a Direção da FEUSP 
está apoiando o grupo de trabalho intersetorial (com membros da FE, EA e do IB) e 
coordenado pela Profa. Martha Marandino, para levar adiante a proposta de “Jardim 
Didático” da Unidade com inspiração em trabalho executado por colegas da UNESP -
Campus de Bauru. A iniciativa compreende a realização de Oficinas na Escola de 
Aplicação que gerem materiais e conteúdos a serem utilizados na produção de placas 
para os jardins: entre os blocos A e B; entre a FEUSP e EA e no bosque da lanchonete; 2) 



confecção de totens e aplicação de placas contendo ilustrações e informações científicas 
sobre as plantas nos 3 jardins. 

 

GT Centro de Formação de Professores 

A Direção propôs à Congregação a constituição de um grupo de trabalho para 
desenvolver a criação do Centro de Formação Continuada da FEUSP. Trata-se de 
iniciativa para articular a formação inicial e continuada no âmbito da unidade; articular 
ações de formação e pesquisa visando à melhoria da qualidade da educação pública em 
parceria com órgãos públicos da educação; agências de fomento; Escola de Aplicação e 
demais instituições dos sistemas públicos de ensino.   

  

18º Encontro USP-Escola 

A FEUSP sediará o 18º Encontro USP-Escola, a ser realizado entre 14 e 19/07/2019. A 
coordenação do evento está a cargo das professoras Mônica Amaral (FE), Terezinha 
Konbil (FMVZ) e do professor Yuri Tavares (FFLCH). A inscrição para oferta de cursos, 
palestras e oficinas pode ser feita até o dia 12/05 mediante o preenchimento do 
formulário encaminhado por e-mail.  

 

Movimentação de funcionários/as 

A primeira etapa de um processo de movimentação que envolve 6 pessoas ocorrerá no 
dia 06/05, quando a Sra. Eliana Aparecida dos Santos passará a trabalhar na Secretaria 
da Direção e Sr. Oberdan Gomes Judice trabalhará no Serviço de Materiais. Ambos 
foram consultados e aceitaram o convite. A pedido, a Sra. Renata de Moura Miguel Silva 
deixará o Serviço de Aquisição e Processamento Técnico da Biblioteca e passará a 
trabalhar no Serviço de Pessoal.   

 

Conversas sobre relações de trabalho 

Dando continuidade às ações para a construção de um melhor ambiente de trabalho, a 
CIPA organizou um ciclo de cinco oficinas com profissionais do SESMT. Três datas estão 
confirmadas: 14/05, 28/05 e 11/06, sempre às 8h30. 

 

Programa Envelhecimento Ativo 

A FEUSP recebeu a equipe do Programa Envelhecimento Ativo para a apresentação da 
proposta e adesões dos/as funcionários/as interessados/as. Todos/as serão 
informados/as assim que a próxima reunião (também obrigatória) for agendada. 
Solicita-se a quem não compareceu ao primeiro encontro, mas deseja participar, que 
procure a Sra. Ana Cecília (Biblioteca) para obter as orientações necessárias.   

 



 

Momento Educação 

A partir de uma demanda apresentada pela comunidade, a FEUSP conversou com a 
Superintendência de Comunicação Social e sugeriu a criação de espaços nos veículos de 
comunicação da Universidade para inserção das questões educacionais. O assunto foi 
discutido na última Congregação e um grupo de docentes responsabilizou-se pela 
definição de pautas e convite a colegas. A iniciativa se soma a todas as outras formas de 
participação de membros da unidade na imprensa.   

 

Pós-Graduação 

Após discutir o assunto com a Presidência da CPG, funcionários/as da Seção de Pós-
Graduação, Assistência Financeira e representantes discentes, a direção apresentou na 
reunião da CPG duas propostas para agilizar a aquisição das passagens aéreas dos 
membros externos das bancas. Também participou da plenária que reafirmou a decisão 
da Congregação de apoiar a criação do Programa de Pós-Graduação Educação em 
Fronteiras e a decisão de cada docente. A mesma posição foi explicitada ao Pró-Reitor 
de Pós-Graduação.  

  


