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(Fevereiro de 2021) 

 

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). 

 

Revista Educação e Pesquisa 

Os serviços de revisão e tradução encontram-se em fase de adequação do edital para 
registro de preços. Os serviços de marcação XML e revisão dos artigos foram contratados e 
executados. 

 

Contratações/compras em andamento ou finalizadas 

Intérprete de Libras e produção de vídeo, serviços de legendagem e streaming para evento, 
limpeza de calhas de todos os prédios, consertos dos micro-ondas, webcams, lixeiras para a 
Escola de Aplicação, carregamento e transporte do mobiliário substituído da Escola de 
Aplicação. 

 

   

 

Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal na Carreira Docente 

Conforme estabelecido nas reuniões realizadas em 2020, os departamentos encaminharam 
as indicações dos/as docentes inscritos/as. Um sorteio público foi realizado para ordenação 
dos membros que, na sequência, foram consultados acerca da disponibilidade para compor 
as comissões assessoras. 

 

 

 

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


Manutenção da unidade 

Os projetos executivos do reforço estrutural do bloco A da Escola de Aplicação e da reforma 
da lanchonete, acessibilidade dos sanitários e instalação de novo elevador no bloco B 
encontram-se na fase final. Foram realizadas podas das copas de 60 árvores de grande porte 
e a dedetização e desratização de todos os prédios. A unidade foi vistoriada pela 
Superintendência do Espaço Físico para verificar quais são as demandas que ainda faltam 
para dar entrada no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Após a substituição da 
tubulação (ver boletim nº 33), as obras de reforma da ala C do bloco B foram retomadas. 

 

   

 

 

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

Em reunião entre a Direção e a coordenação do GAED, foi afirmada a necessidade de 

continuidade das atividades do Grupo considerando a importância do apoio oferecido em 

2020 a docentes e funcionários/as e o fato de que, em 2021, esse suporte continuará sendo 

necessário tendo em vista a necessidade de manutenção das atividades remotas. O grupo 

passa por uma reorganização devido à saída de alguns dos integrantes e a entrada de novos 

participantes. 

 

Proap 

Montagem de edital e abertura de compra de softwares. Os serviços de revisão e tradução 
encontram-se em fase de adequação do edital para registro de preço. Foram acordados 
procedimentos para levantamento das necessidades dos laboratórios de modo a 
corresponder às alíneas estabelecidas pela CAPES. A Pós-Graduação centralizou a coleta 
dessas informações e a planilha foi encaminhadas ao Financeiro. 



Ano 100 com Paulo Freire 

Em 2021 temos o centenário de Paulo Freire como importante acontecimento a ser 
comemorado. Está sendo constituído um grupo de docentes e estudantes sob coordenação 
da professora Maurilane Biccas, o qual terá a responsabilidade de organizar e promover ao 
longo do ano um conjunto de atividades relacionas à vida e obra de Paulo Freire, com 
destaque para suas influências em diversas áreas. O grupo é aberto e a primeira reunião será 
realizada dia 12/03/2021, às 15 horas, para discutir e deliberar sobre a proposta preliminar 
do evento “Ano 100 com Paulo Freire na FEUSP”.  

 

Projeto de Segurança para a FEUSP 

Após análise do projeto de instalação de câmeras de vigilância solicitado à Superintendência 
de Supervisão e Proteção Universitária para atender às determinações das Comissões 
Sindicantes que apuraram os furtos de equipamentos ocorridos em anos anteriores, foram 
realizadas conversas com os técnicos do órgão para definição de procedimentos. Com base 
no projeto, a Assistência Administrativa e o Stife verificaram os pontos recomendados e 
identificaram as adequações necessárias.  

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

Solicitou-se às chefias que o conteúdo das discussões seja compartilhado com os/as colegas. 
Os seguintes itens compuseram a pauta da reunião: as implicações que a centralização do 
serviço de pessoal trará para funcionários/as ativos/as e aposentados/as, mensagens 
recebidas das famílias da Escola de Aplicação acerca das atividades, projeção dos 
trabalhos em 2021 e organização dos setores para atendimento telefônico da 
comunidade. 

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

Os seguintes itens compuseram a pauta da reunião: Composição da CCNint (participação da 
Profa. Ana Luiza), centralização do serviço de pessoal na USP, proposta de criação do GT 
Educação Básica, projeção dos trabalhos para 2021, edital de progressão na carreira 
docente e critérios para solicitação de permanência dos cargos de professor titular . 

 

Reunião com o DRH e Codage 

A criação do Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos foi apresentada 
como iniciativa de modernização e otimização dos trabalhos executados pelo Serviço de 
Pessoal das 29 unidades situadas na capital. Segundo explicações, o projeto teve início em 
2015 e deverá ser concluído em maio deste ano com a transferência dos/as 
funcionários/as para o prédio da antiga reitoria. No mesmo dia, um ofício foi 
encaminhado ao DRH explicitando a importância da análise de cada caso, do atendimento 
ao desejo de permanência de funcionários/as e a preocupação da nossa Unidade com os 
impactos dessa medida. 

 



Reunião dos dirigentes 

Ocorreu no dia 23/02/2021 a primeira reunião de dirigentes da USP para a costumeira 
avaliação das atividades-fim da USP executadas em 2020 e a apresentação dos projetos para 
2021. O reitor anunciou, sob orientação da Procuradoria Geral, a possibilidade de revisão da 
interpretação de pontos da LC 173 (relativos à promoção de Livre docente a professor 
Associado e à promoção imediata decorrente do processo de Progressão Horizontal). O vice-
reitor informou sobre o Programa de Readequação do ano acadêmico elaborado pelo GT 
PRAA que resultou no Décimo Segundo documento de 12/02/2021. As demais intervenções 
versaram: 1) sobre as ações estratégicas na área administrativa da Universidade 
(capacitação, centralização dos serviços, centro compartilhado de RH, diagnóstico analítico 
da administração) anunciadas pelo coordenador da CODAGE; 2) sobre o sistema de 
comunicação e gestão coordenada das atividades digitais realizadas pela STI 
(Superintendência de Tecnologia da Informação) da USP e 3) sobre as propostas das pró-
reitorias. Para uma consulta pormenorizada do que foi abordado, verificar as apresentações 
em slides encaminhadas à comunidade FEUSP. 

 

Rede USP de Educação Básica 

Após diversas reuniões com as direções das equipes gestoras das Creches e da Escola de 
Aplicação, a documentação preparada por essas unidades e também pelo Colégio Técnico de 
Lorena com vistas a atender à Deliberação CEE 195/2021 que Fixa normas para a retomada 
tanto das atividades presenciais quanto das por meio remoto e para a organização dos 
calendários escolares para o ano letivo de 2021 foi analisada e encaminhada ao GT 
Readequação Acadêmica da Reitoria. Ainda sem resposta.   

 

Critérios para solicitação de permanência e distribuição dos cargos de Professor Titular 

O documento elaborado pelo GT foi aprovado na Congregação e encaminhado à Comissão 
de Atividades Acadêmicas (CAA). Ainda sem resposta. 

 

 


