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APRESENTAÇÃO

O Projeto Acadêmico (PA)do Departamento de Administração Escolar

e Economia da Educação (EDA) da Faculdade de Educação da Universidade

de São Paulo (Feusp) apresenta a missão, as metas e um conjunto de ações

em andamento e previstas para o atual ciclo avaliativo consoantes ao Estatuto

da USP e ao Prometo Acadêmico da Unidade no âmbito do ensino, da pesquisa,

da cultura e extensão universitária, da gestão e das ações que visam a

consolidação da presença de docentes da Faculdade no cenário nacional e sua

inserção no cenário internacional.

Sua elaboração teve início em reuniões departamentais, lá durante o

processo de formulação do Prometo Acadêmico da Feusp.

A fim de subsidiar a comissão interdepartamental da Feusp, foram

realizadas no âmbito do EDA duas reuniões cujo destaque foram a missão, as

metas do departamento, bem como um inventário do conjunto de atividades

que estavam sendo desenvolvidas por seus docentes, resultando numa

proposta discutida, emendada e aprovada em reunião ordinária do Conselho do

EDA, que, posteriormente, foi encaminhada como contribuição ao PA da

Feusp, com as devidas incorporações.

Após essa versão de PA, e considerando a discussão acumulada ao

longo de 2018, foi constituída uma comissão de docentes responsável pela

elaboração da versão preliminar de seu PA, submetida aos docentes do EDA

para que apresentassem observações e sugestões, as quais permitiram

consolidar nova versão, aprovada em reunião do Conselho do EDA em 15 de
fevereiro de 2019.

Nos últimos anos, o EDA tem enfrentado sérias dificuldades para a

realização de suas incumbências acadêmicas em função da falta de concursos

para a reposição de docentes e funcionários, considerando que o expediente

de contratação de professores substitutos em Regime de Turno Parcial (RTP),

que prevê jornada semanal de por 1 2 (doze) horas semanais em atividades de

ensino, náo permite contornar essas dificuldades, sendo que em 2019 0 EDA

conta com 5 (cinco) professores substitutos num total de 1 8 (dezoito) docentes.
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Tal quadro se tornará ainda mais grave com a iminência de aposentadoria de

pelo menos mais quatro (4) docentes.

IMISSAO DOEDA

Os departamentos na Feusp, ao contrário do que ocorre em outras

unidades, nas quais os departamentos apresentam grande autonomia de

objetivos, com programas próprios de graduação e pós-graduação, possuem

menor autonomia, pois suas atividades são marcadas por interdependência,

integração e articulação como necessidade para realizar os propósitos e

missão da Unidade, quais sejam: a formação de profissionais competentes,

críticos e socialmente responsáveis na construção e difusão de conhecimentos

e na prestação de serviços à sociedade. Para cumprir essa missão, os

departamentos respondem solidariamente no ensino de graduação e pós-

graduação, na pesquisa e na extensão, com o objetivo de formar

professores/as, gestores/as, pesquisadores/as e profissionais voltados à

educação escolar e em outras formas, para atuarem em diferentes níveis

(educação básica e superior), em várias modalidades de ensino (ensino

regular, educação de jovens e adultos, educação especial, educação

profissional técnica e tecnológica, educação a distância, entre outras) e em

espaços formativos diversificados, tanto públicos como privado. A Feusp está

estruturada em três departamentos: Administração Escolar e Economia da

Educação (EDA), Filosofia da Educação e Ciências da Educação (EDF) e

Metodologia do Ensino e Educação Comparada (EDM)l e ainda mantém a

Escola de Aplicação (EA) que atende alunos no ensino fundamental e no

ensino médio regulares.

Na Feusp, o ensino de Graduação, no curso de Licenciatura em
Pedagogia, visa-se formar profissionais da educação, notadamente, para o

exercício na condição de professores da educação infantil, dos anos iniciais do

ensino fundamental regular e de modalidades de ensino que contemplem estas

etapas da educação básica, e de disciplinas pedagógicas do ensino médio na

modalidade Normal, bem como formar para os demais campos de atuação dos

profissionais do magistério (coordenação, direção, orientação, supervisão,
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inspeção etc.), formar para participação em pesquisas educacionais e para

exercer atividades pedagógicas em organizações sociais.

A isso deve-se agregar que a Feusp, em cooperação com outras

unidades da USP sediadas no Campus Butantã, participa na formação de

professores de outras Licenciaturas, sendo essas unidades consideradas como

os institutos de origem dos estudantes. Particularmente, cabe ao EDA a

iniciação nos estudos sobre organização escolar e políticas públicas de

educação por meio do oferecimento de disciplinas teóricas, da pesquisa, da

realização de atividades práticas como correspondentes curriculares (PCC) e

estágios. Assim, a partir de uma sólida base reflexiva, contribuir para a

formação de um profissional que possa responder às questões

contemporâneas e aos desafios da sala de aula, da gestão, da atuação em
centros de pesquisa, em movimentos e organizações governamentais e não

governamentais

Na Pós-Graduação, o EDA contribui para a formação de docentes

pesquisadores do ensino superior, atuando em programa reconhecido por sua

excelência pela Capes. No campo da produção científica, seus professores

organizam-se em grupos e linhas de pesquisa, produzindo estudos teóricos,

empíricos e analíticos sobre a organização educacional e processos de ensino

(sua história, doutrinas, práticas), políticas públicas (planejamento, gestão e

avaliação de unidades e de sistemas escolares), visando contribuir de forma

consistente para o fortalecimento da escola pública, bem como outras

instituições de caráter educativo, tendo como horizonte o avanço do
conhecimento na área educacional.

Na área de Cultura e Extensão Universitárias, as atividades realizadas

incluem formação de professores e demais profissionais das redes públicas e

privadas, a colaboração no desenvolvimento de conhecimentos, processos e

ações educacionais com parcerias múltiplas, seja de governos e organizações

não governamentais, seja de sindicatos e movimentos sociais. Ademais,

professores do EDA participam em eventos e debates sobre educação, bem

como no atendimento à demanda de públicos mais gerais ou de jornalistas.

Há ainda a colaboração do EDA junto à Escola de Aplicação da Feusp,

na forma de participação em debates em assuntos relacionados à gestão.

currículo, avaliação entre outros de interesse da EA
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Em todos esses eixos, os docentes do EDA atuam tendo por

referências seus diferentes campos disciplinares, como, por exemplo: Políticas

Públicas de Educação, Gestão e Planejamento Educacional, Avaliação

Educacional, Pedagogia Social, Educação e Trabalho, Educação e Diversidade

(raça, étnica, gênero e classe), Educação de Jovens e Adultos, Educação

Especial (esta última constitui uma área interdepartamental). Sublinhado que a

atuação dos docentes se faz buscando uma abordagem em perspectiva

histórica, política, económica, sociológica, filosófica e antropológica.

Ressalta-se que o EDA tem sob a responsabilidade de seu corpo

docente a organização e a manutenção de diferentes espaços de formação,

estudo e pesquisa na Feusp, tais como: o Centro de Memória, o Centro de

Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Educação (CEPPPE), o

Laboratório Didático de Educação Especial (Ladesp), o Laboratório

Experimental de Arte-Educação & Cultura (Lab.Arte), o Núcleo de Avaliação

Institucional (NAl-FEUSP) e o Grupo de Pesquisa sobre relações étnico-raciais,

educação, gênero e religião (Fateliku).

Além disso, seus docentes têm contribuído em atividades formativas

organizadas por outras unidades da USP (Incubadora, cursos interunidades,

etc.), com a editoria de publicações científicas, participação em atividades

acadêmicas e culturais junto a órgãos governamentais, movimentos sociais e

instituições diversas da sociedade civil, assim como atuam em diferentes

programas de pós-graduação no âmbito da própria USP e de outras

universidades nacionais e estrangeiras (Argentina, Angola e Chile), tais como:

o Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina (PROLAM),

Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), Programa de

Pós-Graduação Interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades

(Diversitas), Doutorado Interinstitucional em Educação FE-USP/UFPI

((DINTER).

Em síntese, uma vez que a missão da Feusp é "[...] promover e

investigar a educação como fenómeno social complexo e de interesse público

por meio de um amp]o espectro de atividades [...]" e dada a natureza de

envolvimento de seus departamentos, o EDA contribui para a consecução

desta missão, respondendo solidariamente no ensino de graduação (na
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Licenciatura em Pedagogia e demais Licenciaturas) e na Pós-Graduação, na

pesquisa e na extensão, a partir de suas especificidades.

Com efeito, inserido plenamente no conjunto das atividades da Feusp,

o EDA atua integradamente nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão a

partir de três eixos principais mais amplos: Educação e Políticas Públicasl

Cultura, Organização e Educação e Educação Especial, que abarcam

pesquisas de temáticas diversificadas na interface com diferentes áreas do

conhecimento. E importante ressaltar a importância do diálogo interdisciplinar

desenvolvido pelo EDA, expresso especialmente no trabalho de seus docentes

em suas linhas de pesquisa, na diversidade e riqueza das pesquisas coletivas

e individuais dos docentes e nas produções de teses, dissertações, trabalhos

complementares de curso (TCC), iniciações científicas (IC) e pesquisas de pós-

doutorado orientadas por seus professores.

Na perspectiva multidisciplinar, especialmente visível nas linhas de

pesquisa, interdepartamentais e com temáticas diversificadas, forma-se a base

crítica e socialmente engajada de futuros profissionais capazes de pensar e

solucionar problemas que aparecem no cotidiano escolar e das instituições de

administração do ensino, além de produzirem pesquisas ligadas à escola e

outros espaços sociais pedagógicos, abordando questões mais amplas e atuais

sobre a relação Estado, sociedade e educação, em suas diferentes dimensões,

como no financiamento da educação, na gestão de unidades e sistemas de

ensino, na relação entre educação e culturas juvenis, educação e violência,

educação e direitos humanos, educação e desigualdade social, educação e

evasão escolar, educação e trabalho, educação e gênero, educação e

diversidade cultural, educação e diferenças, entre outras temáticas.

Essa característica do EDA resulta da profunda convicção de que o

exame das questões mais imediatamente vinculadas à educação escolar, à

administração dos sistemas de ensino e à atuação pedagógica em outras

instituições sociais não devem estar desvinculadas de uma sólida formação

acadêmica de ensino e pesquisa, sob pena de se reduzir a noção de formação

cultural e pedagógica à mera posse de conhecimentos técnicos.

A vitalidade desse diálogo interdisciplinar, vivenciado pelo EDA e pelos

demais departamentos que compõem a Unidade, caracteriza um dos traços

definidores e integradores da Feusp em sua atribuição de formação do docente
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pesquisador nos seus diferentes níveis: graduação (Licenciatura em Pedagogia

e demais Licenciaturas) e Pós-Graduação, na sua vocação maior de defesa da

escola pública no país e em sintonia com o avanço da produção científica no

plano nacionaleinternacional.

O Departamento caracteriza-se, assim, pela atuação multidisciplinar e

pela pluralidade de perspectivas teóricas, o que cria um campo propício para a

pesquisa de novas temáticas, o enfrentamento dos desafios analíticos do

presente, e a melhoria crescente da qualidade do ensino tanto na graduação

como na pós-graduação.

2QUADROFUNCIONALDOEDA

No EDA constata-se um número de docentes abaixo das necessidades

em face de seus objetivos devido à inexistência de concursos para reposição

das vagas decorrentes das aposentadorias e a ausência de novos claros.

Pode-se constatar tal problema na Tabela 1, que apresenta o número de

trabalhadores/as docentes, técnico-administrativos do EDA nos anos 2008 e

nenhum temporário, 2013 e 2018. O Departamento contava em 2008 com 20

(vinte) docentes efetivos e 3 (três) funcionários administrativos, totalizando 23

servidores. Em 2018, há somente 13 docentes efetivos, dos quais apenas 2

(dois) são Professores Titulares, representando 15,4% do corpo docente do

departamento; dos demais, 4 (quatro) são Professores Associados e 7 (sete)

são Professores Doutores. O número de funcionários também variou neste

período, 3 (três) em 2008 para 5 (cinco) em 2013. Após a execução do

Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) da USP, atualmente as

secretarias dos três departamentos da Feusp foram unificadas, restando

apenas uma funcionária para executar as atividades administrativas do EDA e

dois técnicos ainda lotados no Centro de Memória, totalizando, portanto, três

servidores sob responsabilidade do EDA.

Tabela 1 -- EDA. Número de trabalhadores/as. 2013-2018

TRABALHADORES/AS
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CATEGORIA
FUNCIONAL UNIDADE VÍNCULO TITULAÇÃO 2008 l 2013 l 2018

TITULARES

RDIDP ASSOCIADOS/AS

DOUTORES/AS

TITULARES

3

6

10

0

0

l

20

0

0

4

6

9

0

0

l

20

3

0

2

4

7

0

0

0

13

5

0

RTC ASSOCIADOS/AS

DOCENTES EDA
DOUTORES/AS

SUBTOTALPERMANENTES

TEMPOR DOUTORES/AS

ASSISTENTES

SUBTOTAL
TEMPORÁRIOS/AS

0

20

3

0

3

3

23

3

23

4

l

5

5

28

5

18

2

l

3

3

SUBTOTALDOCENTES

TECNICO-
ADMINISTRATIVOS

/AS

ADMINISTRATIVOS/AS

EDA TECNICOS/AS

SUBTOTALPERMANENTES

SU BTOTAL TECN l CO-ADM IN ISTRATIVOS/AS

TOTALTRABALHADORES/AS

Com efeito, isso coloca de imediato a demanda tanto de contratação de

novos professores, quanto a disponibilização de cargos para a progressão na

carreira de professores, tanto horizontal quanto verticalmente, pois, apesar do

elevado desempenho acadêmico e empenho do atual quadro docente,

sobretudo no que tange a consecução dos Projetos Acadêmicos da Feusp e do

EDA, constata-se que o número reduzido de professores dificulta a realização

das atividades ordinárias. Como já afirmado, as demandas relativas ao ensino

na graduação vêm sendo supridas pela presença de professores temporários.

O atendimento da secretaria unificada (EDA, EDF e EDM) também tem sido

prejudicado pelo número reduzido de funcionários técnico-administrativo,

sobretudo, nos momentos de férias, de licenças e demais afastamento de
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alguma das secretárias, portanto, se faz necessária a contratação ou

deslocamento de pessoal para suprir a demanda de atividades deste setor.

Com relação ao ensino na graduação, compete ao EDA o oferecimento

das seguintes disciplinas obrigatórias para o curso de Licenciatura em

Pedagogia: Fundamentos Económicos da Educação, Política e Organização

Básica 1, Política e Organização Básica 11, Coordenação do Trabalho na Escola,

Cultura e Educação Afro-brasileira e Indígena e Programa Integrado de Estágio

em Gestão, Política e Organização da Educação Brasileira. Com o EDF e o

EDM compartilha a oferta das disciplinas: Educação Especial - fundamentos,

políticas e práticas escolares, Projeto Integrado de Estágio em Docência em

Educação Especial, Educação Comparada, Pesquisa Educacional: Questões

Teórico-Metodológicas e Prática Pedagógica. Cabe ainda ao EDA o
oferecimento de 1 2 disciplinas no âmbito dos Percursos Formativos em Política

e Gestão da Educação (4 disciplinas), Escolarização e Docência (4 disciplinas)

e Educação e Cultura (4 disciplinas) e um conjunto de disciplinas optativas.

Para as demais Licenciaturas, oferece a disciplina obrigatória de Política e

Organização da Educação Básica no Brasil, com 60 (sessenta) horas de

estágio curricular supervisionado.

No campo da pesquisa, o EDA procura incentivar e apoiar os docentes

no desenvolvimento de seus projetos, vinculados a seus compromissos

institucionais e aos que dizem respeito a seu trabalho de orientação na Pós-

Graduação e na graduação, atuando como orientadores de dissertações, teses,

TCC e de IC, e, além disso, há supervisão de estágios de pós-doutoramento e

a consolidação de grupos de estudo e pesquisa de diversos perfis.

O EDA tem procurado contribuir, de forma sistemática, para que a Feusp

se torne centro de referência estadual, nacional e mesmo internacional, com a

divulgação de sua produção científica. Deve-se considerar, ainda, o histórico

de atuação na área de Cultura e Extensão, com o oferecimento de Cursos de

Atualização e Especialização para movimentos sociais e sindicalistas e

convênios com secretarias de educação estaduais e municipais.

Portanto, a manutenção de um quadro docente em Regime de

Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) deve ser compatível com
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as responsabilidades do EDA, e está diretamente vinculada à consolidação e

ao aprimoramento qualitativo, bem como a efetivação das metas do próprio

Departamento, da Feusp da Universidade.

3METAS DOEDA

A partir dos objetivos gerais da Feusp, estabelecidas no seu Projeto

Acadêmico para o período, para as áreas de ensino, pesquisa, cultura e

extensão universitária e gestão, a seguir são apresentadas as metas do EDA e

o conjunto de ações que estão ou serão desenvolvidas no âmbito do

Departamento.

3.1 Metas na Área do Ensino

3.1.1 Meta da Feusp
e Aprimorar a formação qualificada de profissionais da educação na

graduação (licenciatura em Pedagogia e demais Licenciaturas) e na
Pós-Graduação.

3.1 .2 Metas do EDA

. Contribuir, nas áreas de competência do Departamento, para a

formação de pedagogos e demais licenciados da Universidade mediante

a oferta regular das disciplinas obrigatórias, eletivas dos percursos

formativos e optativas, a supervisão de estágios curriculares, bem como

a orientação de pesquisas de iniciação científica e trabalhos de
conclusão de cursor

Contribuir, na Pós-Graduação, mediante a oferta periódica de
disciplinas, orientação de pesquisas de Mestrado e Doutorado e

supervisão de estágios de Pós-Doutorado
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3.1 .3 Ações em Andamento e Previstas no EDA
1. Docência das disciplinas obrigatórias das licenciaturas de

responsabilidade do EDA e das disciplinas optativas eletivas dos

percursos formativos da Pedagogia, bem como, eventual oferta de

disciplinas optativas eletivas e livres propostas pelos docentes.

2. Orientação e supervisão de estágios curriculares e não curriculares de

alunos.

3. Quando credenciados no PPGE, docência de disciplinas sob
responsabilidade dos docentes do EDA com periodicidade mínima

trienal.

4. Eventual docência em cursos de pós-graduação em instituições de

ensino superior nacionais ou internacionais, mediante convênio ou

acordos de cooperação acadêmica.

5. Eventual supervisão de monitorias de estudantes, tais como: Programa

de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG), Programa Unificado de

Bolsas (PUB), Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE),

Programa de Formação de Professores (PFP) dentre outros.

6. Incentivar e colaborar na realização de atividades de ensino em

laboratórios didáticos, em especial aquelas realizadas no Laboratório

Didático de Educação Especial (Ladesp) e no Laboratório Experimental

de Arte-Educação & Cultura (Lab Arte)

7. Acompanhar junto à Escola de Aplicação da Feusp atividades de estágio

e outras relativas ao ensino.

8. Contribuir para a formulação e aplicação de uma agenda permanente de

debate e discussão, aberta à comunicação com a sociedade, acerca do

aprimoramento das políticas públicas educacionais.

3.2 Metas na Área da Pesquisa

3.2.1 Meta da FEUSP
e Consolidar a produção e a difusão de conhecimento em Educação
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3.2.2 Metas do EDA
e Promover a qualificação em serviço de seus docentes, mediante ao

incentivo à realização periódica de estágios de Pós-Doutorado e outras

modalidades de aperfeiçoamento continuado.

. Assegurar condições para que os docentes, grupos e núcleos formulem,

desenvolvam e disseminem os resultados dos respectivos projetos de

pesquisa.

3.2.3 Ações em Andamento e Previstas no EDA
1. Participação e/ou coordenação de cada um dos membros do corpo

docente do EDA em projetos de pesquisa nacionais e/ou internacionais.

2. Orientação de pesquisas de Pré-Iniciação, Iniciação Científica, TCC,

dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, bem como supervisão

de estágios de pós-doutorado.

3. Participação em eventos científicos nacionais e/ou internacionais.

4. Publicação periódica de resultados de investigação e/ou ensaios em

livros, coletâneas e revistas científicas impressas e/ou por meio
eletrânico.

5. Estimular a criação e manutenção de laboratórios, núcleos e grupos de

pesquisa e estudos

6. Incentivar a realização de pesquisas junto a Escola de Aplicação da

Feusp.

7. Consolidar e fortalecer as pesquisas desenvolvidas em parceria com

escolas públicas.

8. Consolidar e fortalecer a participação de profissionais de escolas

públicas em grupos de estudo e núcleos de pesquisa).

3.3 Metas na Área da Cultura e Extensão Universitária

3.3.1 Meta da FEUSP

. Ampliar a inserção social da FEUSP aprofundando e fortalecendo ações
e programas intra e extramuros junto ao setor público e à sociedade
civil, valorizando processos inclusivos.
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3.3.2 Metas do EDA
. Assegurar condições para que os docentes, grupos e núcleos formulem,

desenvolvam e disseminem os resultados dos respectivos projetos de

pesquisa, no sentido de promover o debate intelectual a popularização

da ciência etecnologia.

e Propiciar condições para o atendimento de demandas acadêmico-

científicas sobre as temáticas de trabalho do EDA oriundos de

movimentos sociais, órgãos governamentais e instituições educacionais.

3.3.3 Ações em andamento e previstas no EDA
1 . Participação e/ou coordenação de projetos de extensão universitária.

2. Desenvolvimento de atividades no contexto da formação geral do ensino

básico (programa de formação de professores/asl oferta de vagas para

docentes da rede pública em disciplinas da graduaçãol articulação com

movimentos por reivindicação de direito à educaçãol projetos de

educação não escolarl universidade aberta da terceira idade, etc.).

3. Participação em conselhos editoriais de coleções de livros e periódicos

científicos, bem como de comitês científicos de eventos acadêmicos.

4. Emissão de pareceres sobre projetos de pesquisa, trabalhos científicos,

artigos, livros, validação de diplomas e atividades correlatas.

5. Participação em bancas de concursos, processos seletivos e prêmios,

bem como de exames de qualificação e defesa de teses, dissertações e

trabalhos de conclusão de curso (TCC).

6. Participação em eventos diversos como, por exemplo: minicursos,

painéis, mesas redondas, palestras e/ou conferências em reuniões

científicas, eventos de popularização de ciência e tecnologia e
atividades de atualização de profissionais da educação.

7. Participação e ou coordenação de cursos de difusão, aperfeiçoamento

ou especialização na forma de extensão universitária.

8. Concessão de entrevistas a veículos de popularização de ciência e

tecnologia (jornais, revistas, programas de rádio e televisão, sítios de

internet etc.), publicação de artigos em jornais, revistas ou similares de

circulação popular
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9. Organização de eventos, reuniões científicas e/ou tecnológicas de

popularização da ciência e tecnologia.

1 0. Elaboração de laudos e relatórios técnicos de assessoria e consultoria.

ll.Produção artística divulgada pelos meios próprios de cada arte e

publicação de material e/ou livro didático e instrucional.

1 2.Colaboração do EDA nas demandas da Escolas de Aplicação da Feusp

relativa à gestão e supervisão escolar.

13.Incentivar a participação de profissionais de escolas públicas em
eventos acadêmicos realizados pelos docentes e estudantes

apresentando suas experiências.

3.4 Meta na Área de Nacionalização e Internacionalização Acadêmica

3.4.1 Meta da FEUSP
. Consolidar a presença da FEUSP no cenário acadêmico nacional e

internacional em Educação

3.4.2 Metas do EDA
. Apoiar a participação dos docentes em projetos, eventos e publicações

de caráter acadêmico e científico (nacionais e internacionais)l

. Contribuir com as ações e programas de colaboração interinstitucional

(nacionais e internacionais) aos quais a Feusp esteja associada.

3.4.3 Ações em andamento e previstas no EDA
8 Participação e/ou coordenação de membros do corpo docente do EDA

em projetos de pesquisa nacionais e/ou internacionais.

8 Eventual orientação de pesquisa em caráter de cooperação internacional

na forma de: Iniciação Científica, dissertações de Mestrado e teses de

Doutorado bem como supervisão de estágios de pós-doutorados

. Participação em eventos científicos nacionais e/ou internacionaisl

e Publicação de resultados de investigação e/ou ensaios em livros,

coletâneas e revistas científicas (internacionais) por meio impresso e/ou

eletrânico.
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Realização de projetos de cooperação acadêmico-científica com

entidades, movimentos sociais e instituições educacionais no plano

nacionaleinternacional.

Contribuir para a formulação de políticas públicas em sua área de

atuação, por meio da participação em fóruns específicos e quando

demandado por órgãos da administração pública.

3.5 Meta na Área da Gestão Universitária

3.5.1 Meta da FEUSP

. Aprimorar e ampliar práticas de gestão de cunho participativo

3.5.2 Metas do EDA
. Assegurar a transparência de informações e promover a participação

coletiva na tomada de decisõesl

e Participar em processos eletivos e indicar representantes do

departamento para diferentes instâncias de governança da Unidade e a
Universidade.

3.5.3 Ações em andamento e previstas no EDA
1 . Reunião colegiada mensal do Conselho Departamentall

2. Representação do EDA:

2.1 nos órgãos de gestão colegiada (Congregação, CTA e Conselho da EA)l

2.2 nas comissões estatutárias (Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e

Cultura e Extensão Universitária)

2.2.1 no exercício da presidência de comissão estatutária, participação

em órgãos colegiados centrais

2.3 na editoria da Revista Educação e Pesquisam

2.4 eventual participação em órgãos colegiados centrais, mediante processo

eletivol

2.5 eventual coordenação de convênio de cooperação nacional ou
internacional;
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2.6 eventual representação ou atividade de gestão em organismo de

pesquisa(Capes, CNPq, Fapesp)l

2.7 eventual exercício de direção de organismos técnicos-científicos (Anped,

Cedes, Fineduca, SBPC entre outros)l

2.8 eventual exercício de editoria científica e/ou executiva de periódicos
científicos.

2.9 Participação no Conselho Consultivo da Feusp.

3. Incentivar a participação do corpo discente nos órgãos de gestão

colegiada do EDA e da Feusp
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