
299ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE 1 

DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas do 2 

décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, na sala 101 do Bloco 3 

A, realizou-se a 299ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da 4 

Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Prof. Dr. Marcos 5 

Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Profs Drs. Vinicio de Macedo 6 

Santos, Vice-Diretor; Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe do EDA; Carlota Josefina 7 

Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; 8 

Ana Luiza Jesus Costa, representante dos docentes; Profa. Marlene Isepi, Diretora da 9 

Escola de Aplicação; Senhoras Adriana Ranelli Weigel representantes dos 10 

funcionários da FEUSP e Marina Aparecida Capusso, representante da direção da 11 

FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. Os Senhores Moisés Beluci da Silva, 12 

Chefe do Serviço Técnico de Informática; Maria AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente 13 

Técnico Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo e 14 

Daniela Pires, representando a Diretora de Biblioteca e Documentação, 15 

compareceram à sessão como convidados da Direção. Tendo em vista a presença 16 

dos membros o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 299ª Reunião Ordinária do 17 

CTA. Iª PARTE – EXPEDIENTE – Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Com 18 

a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira lembra que esta é a nossa primeira reunião 19 

do CTA de 2021 e se solidariza com as famílias das 230 mil vítimas da Covid 19. A 20 

seguir, o Senhor Diretor informa que tendo em vista a Deliberação 195/2021, do 21 

Conselho Estadual de Educação (CEE) a mesma está sendo analisada por diversas 22 

pessoas (docentes da FEUSP, nossas colegas da EA e das duas Creches da USP). 23 

Explica, na ocasião, que essa deliberação se trata das atividades de ensino da 24 

Educação Básica e do Ensino Superior em 2021, notadamente, sobre as questões do 25 

ensino presencial e remoto. Considerando que na Universidade há o Plano USP de 26 

Readequação do Ano Acadêmico, que também regula essas questões, foi solicitada 27 

uma reunião com o Vice-Reitor, que coordena o Grupo de Trabalho responsável por 28 

este plano, para discutir os procedimentos que serão tomados na universidade e que 29 

a única resposta obtida até o momento, foi que a Superintendência da SAS entrará 30 

em contato, quando possível, para agendar uma reunião. Menciona que ele e os 31 

demais presentes demonstraram insatisfação com este retorno, tendo em vista que a 32 

Escola de Aplicação e outras instituições de Educação Básica da USP não são 33 

subordinadas à SAS, e seguirão tentando a reunião com o Vice-Reitor. Tendo em 34 



vista que nada foi deliberado pelo Grupo, menciona que a escola tem se preparado 35 

para o retorno, com responsabilidade, das atividades presenciais, com a ajuda das 36 

nossas colegas do administrativo e financeiro da FEUSP. Na oportunidade, o Senhor 37 

Diretor também destacou que, até o momento, não houve nenhum comunicado da 38 

Reitoria em 2021 sobre o retorno das atividades e outros assuntos correlatos e que 39 

apenas recebeu o comunicado sobre o cancelamento das datas do Carnaval. Com a 40 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira informa que até ontem aconteceram as 41 

inscrições dos docentes na progressão horizontal na carreira docente e iniciaram-se 42 

os procedimentos para a Etapa 2, pelos Departamentos, especialmente as 43 

constituições das Comissões Assessoras de Avaliação. Nesse sentido, agradece às 44 

Chefias, às secretárias dos Departamentos e à Assistência Técnica Acadêmica que 45 

se empenharam nos contatos com Professores para a efetivação da composição 46 

dessas comissões para os três Departamentos da FEUSP e aguarda orientações da 47 

CAD para o início dos trabalhos. Na sequência, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira 48 

comunica que a Assistência Técnica Acadêmica já publicou as Portarias para as 49 

eleições da representação dos docentes no CTA e na Congregação, dos 50 

funcionárias/os na Congregação e também das representações discentes da pós-51 

graduação nos vários colegiados (Congregação, CTA e Conselho do EDM) e 52 

comissões estatutárias (CPG, CPq, CCEx e CCInt). A propósito do assunto, o Senhor 53 

Diretor lembra que essa nova composição da Congregação participará das eleições 54 

para a Reitoria e para a direção da FEUSP.. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinicio de 55 

Macedo Santos reitera os votos de boas vindas às funcionárias Adriana Ranelli 56 

Weigel e Marina Aparecida Capusso. Em continuidade, fala sobre uma mensagem 57 

que está circulando uma carta escrita pelo Prof. Dr. Evandro Lobão (docente 58 

temporário do EDA) entre os docentes das condições de trabalho dos professores 59 

temporários dirigido à ADUSP, no qual eles apresentam algumas reivindicações, 60 

como aumento da jornada semanal de trabalho (contrato 40 horas) e contratações 61 

temporárias somente para casos específicos (como substituição em licença 62 

maternidade). A respeito do assunto, menciona sobre a importância de divulgação 63 

destes documentos para maior adesão e sobre a FEUSP ter 19% de professores 64 

temporários, sendo que a média USP é de 5%. Com a palavra, a Profa. Marlene Isepi 65 

expressa que essa também é uma questão na EA, que atualmente tem 37 (trinta e 66 

sete) professores efetivos com jornada de 40 horas e 15 (quinze) professores 67 

temporários com jornada de 12 horas semanais e que já solicitou, juntamente com a 68 



direção da FE, ofício ao DRH/USP para que essa carga horária fosse de pelo menos 69 

20 horas, mas que recebeu como resposta um não. Na ocasião, foi sugerido que a 70 

carta fosse divulgada a todos na FEUSP e também à Associação de Pós-Graduandos 71 

da USP. Item 2. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com 72 

a palavra, a Professora Marlene Isepi Marlene retomou a discussão sobre o retorno 73 

presencial, os preparativos que estão sendo realizados para este retorno e informou 74 

que tiveram início em 08/02 atividades diversas com as crianças e adolescentes 75 

estudantes da EA. Item 3. Expediente dos Membros do CTA da FEUSP: Com a 76 

palavra, o Prof. Dr. Vinicio de Macedo Santos relata sobre uma ocupação de 300 77 

(trezentas) famílias em um terreno pertencente à USP, cuja solicitação da Reitoria 78 

para que fosse realizado o despejo dessas famílias e a reintegração de posse do 79 

mesmo e que houve um abaixo-assinado organizado por um grupo da FAU-USP, 80 

sobre a crise social e sanitária que vivemos e a gravidade de um despejo em plena 81 

pandemia. A respeito do assunto, menciona que saíram mais informações no Boletim 82 

do SINTUSP. A seguir, a Senhora Adriana Ranelli Weigel agradece a acolhida na 83 

eleição para um novo mandato da representação no CTA e que já agendou uma 84 

reunião para discutir a representação dos funcionários na Congregação e espera 85 

contribuir para isso. Na oportunidade, a Senhora Marina Aparecida Capusso agradece 86 

às boas vindas. IIª PARTE – ORDEM DO DIA – 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. 87 

ABERTURA - 1.1.1. REFERENDAR - Of 02/2021 - Pedido de abertura de processo 88 

seletivo para contratação de um professor temporário de Ciências, tendo em 89 

vista o pedido de demissão do Prof. Rodolfo Liporoni Dias. Colocada em 90 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 91 

referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. Of 04/2021 - 92 

Pedido de abertura de processo seletivo para contratação de um professor 93 

temporário de química, tendo em vista o pedido de demissão do Prof. Roberto 94 

da Silva Mauro. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 95 

Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 96 

2. COMISSÃO JULGADORA/INSCRIÇÕES:  2.2. Memo EDM/10/FE/5.2.2021 - 97 

Comissão Julgadora do processo seletivo nas disciplinas EDM0321 98 

Metodologia do Ensino de Matemática, EDM0341 Fundamentos Teórico-99 

Metodológicos do Ensino de Matemática, EDM0343 Projeto Integrado de Estágio 100 

em Docência em Matemática e Ciências, EDM0615 Educação Matemática, 101 

EDM0427 Metodologia do Ensino de Matemática I e EDM0428 Metodologia do 102 



Ensino de Matemática II, em conformidade com o edital FEUSP 72/2020. 103 

3. CONTRATO DOCENTE: 3.1. REFERENDAR - Contrato Docente - Camilla 104 

Rodrigues Marangão. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 105 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 106 

presentes. 4. RECREDENCIAMENTO: 4.1. MEMO-EDA – 05/2021 - Solicitação 107 

de recredenciamento apresentado pela Profa. Dra. Maria Clara Di Pierro, com o 108 

parecer de mérito emitido pela Profa. Dra. Anete Abramovicz, docente do EDM-109 

FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 110 

Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 111 

4.2. MEMO-EDA – 06/2021 - Solicitação de recredenciamento apresentado pelo 112 

Prof. Dr. Roberto da Silva, com o parecer de mérito emitido pelo Prof. Dr. Nélio 113 

Bizzo, docente aposentado do EDM-FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em 114 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela 115 

unanimidade dos presentes. 4.3. MEMO-EDA – 07/2021 - Solicitação 116 

de recredenciamento apresentado pelo Prof. Dr. Rogério de Almeida, com o 117 

parecer de mérito emitido pela Profa. Dra. Patrícia Dias Prado, docente do EDM-118 

FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 119 

Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 120 

5. AFASTAMENTO: 5.1. REFERENDAR. Pedido de prorrogação de afastamento 121 

da Profa. CASSIA GECIAUSKAS SOFIATO, cumprindo quarentena compulsória 122 

devido à contaminação e tendo vedada a transposição de fronteiras até meados 123 

do corrente mês. Colocada em discussão o Prof. Dr. Agnaldo Arroio relata que a 124 

professora está sem poder sair de Lisboa, Portugal, uma vez que foi fechada a 125 

fronteira devido a pandemia de COVID e que nesse sentido solicitou que fosse 126 

estendido o prazo até que possa voltar ao Brasil. Colocado em votação, o Conselho 127 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 128 

presentes. 6. RENOVAÇÃO PROGRAMA DE ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE 129 

TALENTO: 6.1. REFERENDAR -  Programa de Atração e Retenção de Talento - 130 

Ariadne Lopes Ecar. Colocada em discussão o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira 131 

lamenta a situação na qual os pesquisadores são submetidas no Programa de 132 

Atração e Retenção de Talentos (PART), considerando que as atividades descritas no 133 

plano de trabalho por elas apresentado sem dúvida ultrapassam às 08 (oito) horas de 134 

trabalho semanais previstas no PART. A seguir, colocado em votação, o Conselho 135 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 136 



presentes. 6.2. REFERENDAR - Programa de Atração e Retenção de Talento - 137 

Rachel Duarte Abdala. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 138 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 139 

presentes. 6.3. REFERENDAR - Programa de Atração e Retenção de Talento - 140 

Daniele Pechuti Kowalewski. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 141 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 142 

unanimidade dos presentes. 6.4. REFERENDAR - Programa de Atração e Retenção 143 

de Talento - Rafaela Silva Rabelo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 144 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 145 

unanimidade dos presentes. 6.5. REFERENDAR - Programa de Atração e Retenção 146 

de Talento - Eduardo Januário. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 147 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 148 

unanimidade dos presentes. 7. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 7.1. Memo 149 

EDM/008/FE/5.2.2021 - Pedido para realização de atividade simultânea pela 150 

Profa. Vivian Batista da Silva. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 151 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos e 01 (uma) 152 

abstenção. N ocasião a Senhora Marina Aparecida declara que pela leitura do 153 

documento entende-se que a solicitação está dentro das normas da universidade, no 154 

entanto, há uma discussão política sobre essa questão que ainda não foi feita pelas 155 

funcionárias e que precisará ser feita. Explica, na ocasião, que como esse é um 156 

assunto recorrente, propõe discutir em reunião de unidade para definir uma posição 157 

das funcionárias/os sobre as atividades simultâneas realizadas por docentes 158 

contratados em regime de dedicação exclusiva. 8. ESTÁGIO PROBATÓRIO: 8.1. 159 

Memo EDM/011/FE/5.2.2021 - Relatório do Estágio probatório da Profa. Dra. Ana 160 

Paula Zerbato, com parecer elaborado pela Profa. Dra. Paula Perin Vicentini. 161 

Colocada em discussão o Professor Doutor Agnaldo Arroio expressa que a referida 162 

docente é especialista em Educação Especial e em LIBRAS e que trabalha com um 163 

segundo Professor Temporário para ministrar as disciplinas para as turmas de 164 

Licenciaturas e que tem um grande envolvimento na unidade e está agora enviando o 165 

relatório do Estágio Probatório no novo modelo da CERT (biênio) e que no final do 166 

ano enviará o segundo relatório, 90 (noventa) dias antes de completar 03 (três) anos 167 

e que a Profa. Dra. Paula Perin Vicentini irá acompanhar o processo e comporá a 168 

Comissão que avaliará o Relatório na CERT e que a Professora é a segunda na 169 

unidade que passa por esse processo. Na ocasião, o Senhor Diretor elogia o trabalho 170 



que ela realiza como Orientadora Educacional e Pedagógica na Escola de Aplicação, 171 

juntamente com as Profas. Dras. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues e Vivian Batista 172 

da Silva, tanto de inclusão, quanto questões pedagógicas e que é uma pessoa 173 

preparada para esses processos que passamos no momento tanto no EDM quanto na 174 

Unidade. Colocado, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 175 

aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o 176 

Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para 177 

constar eu, Sidney Mauro Fontanetti, Assistente Técnico Acadêmico, Substituto, lavrei 178 

e digitei a presente ata, que será assinada por mim ____________________e pelo 179 

Diretor da FEUSP ________________________na reunião em que for discutida e 180 

aprovada. São Paulo, 11 de fevereiro de 2021.  181 


