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273' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA UNlyERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas e trinta minutos

do décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, na sala 101 do Bloco A

realizou a 273; Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da

Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos

Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinício de

Macedo Santos, Vice-Diretorl Rubens Barbosa de Camargo. Chefe do EDAI Bruno

Bontempi Júnior, Chefe do EDFI Agnaldo Arroio, Chefe do EDM e Ana Luiza Jesus da

Costa, representante dos docentesl Professora Marlene lsepi, Diretora interina da Escola

de Aplicaçãol Senhor Reinaldo Sousa Santos, representante dos servidores não-docentes

e Senhora Mana Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeiro e

representante da Diretoria da FEUSP no CTA. As Senhoras Nana Del Giudice Pinheiro

Assistente Técnico Administrativo e Elaine Cristina Barrelo, Diretora do Serviço de

Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão como convidadas da Direção. Tendo

em vista a presença dos membros o Senhor Diretor declarou aberta a sessão da 273;
Reunião Ordinária do CTA. I' PARTE -- - 7

Discussão e Votação da Ata da 272; Reunião Ordinária do Conselho Técnico

Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 09/08/2018. Co\ocada em d\scussão

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete)

votos, pela unanimidade dos presentes. ll' PARTE -- EXPEDIENTE -- Item 1 . Expediente

da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa

que em 2019 a Faculdade de Educação completa 50 anos e a Escola de Aplicação 60

anos de suas fundações e foi deliberado na última sessão da Congregação a constituição

de uma comissão para organizar as comemorações e que na reunião os Professores

Doutores Roberto da Silva e Bruno Bontempi Júnior se prontificaram em colaborar. sendo

definido que será enviado convite aos departamentos para que interessados possa:

Integrar a referida comissão. A seguir, lembi'a que foi discutida a importância de que se
tenha um membro da área financeira. além de um da administrativa e da média para te

um respaldo técnico acerca das possibilidades efetivas das ativldades que forem

definidas. A seguir, o Senhor Diretor comunica que entregou, no dia 31 de agosto, o

Prometo Acadêmico da FEUSP, devidamente aprovado pela Congregação no dia anterior

Na ocasião, recorda da necessidade de cuampor o Conselho Consultivo, sendo que a

eleição ocorrerá no final de outubro, cuja finalidade é assessorar a díreção. o CTA e a

Congregação, que será constituída por sete docentes(incftihdo o Diretor e o Vice-Diretor).



3s sete estudantes(graduação e pós-graduação) e sete funcionários e que em breve a ATAc

3õ encaminhará à comunidade as datas das inscrições e também da eleição pelo sistema de

37 votação eletrõnica. Recorda, ainda, que sobre a Agenda de Eventos foram identificados

38 alguns problemas e o STIFE já está sanando-os. Com a palavra, o Professor Doutor

39 Vinício de Macedo Santos relata que na última terça-feira, dia ll de setembro p.p., no

40 período da manhã, houve reunião da Reitoria com os dirigentes, na qual basicamente
4i foram feitos informes das Pró-Reitorias, PCO e AUCANI, acerca das suas atividades

42 desenvolvidas nos últimos meses, como por exemplo, a Pró-G apresentou dados para a

43 entrada do vestibular de 2018, pela FUVEST (40%) de egressos de escolas públicas e

44 pelo SiSU(39%)) e que a metafoi cumprida até a mais. Quanto à Próde Pesquisa, a USP

45 conseguiu uma vitória sobre a CAPES, sendo a primeira Universidade contemplada com

46 um Prometo de Internacionalização, e poderá durante quatro anos oferecer bolsas de pós-

47 doutorado, doutorado, etc. A Pró de Cultura e Extensão mostrou que também saiu

48 vitoriosa com a última realização da "USP e as Pro/7ssões" que foi divulgada e difundida

49 em todos os órgãos de comunicação. bem como foi noticiada no JN. Quanto à PCO, a

50 superintendência informou a aquisição de dez veículos adaptados pára pessoas com

sl deficiências no campus de São Paulo e também a compra de desfibriladores para os

s2 demais campi e também fez propaganda de como baixar e utilizar um novo aplicativo

s3 "Sistema USP" para contato com a vigilância da USP. Com a palavra, o Professor Doutor

s4 Marcos Garcia Neira, menciona que no mesmo dia, à tarde, aconteceu a sessão do

55 Conselho Universitário, na qual estavam pautados diversos recursos de Concursos

s6 realizados em unidades da USP, entre os quais, o recurso feito por dois candidatos ao

s7 concurso referente ao Edital FEUSP n' 020/2017. junto ao Departamento de

s8 Administração Escolar e Economia da Educação(EDA), o quaIJá havia sido discutido em

s9 algumas reuniões da Congregação. Na ocasião. menciona que a última posição da

õo Congregação da FEUSP foi no sentido de validar o resultado no concurso, no entanto. no

õ.l Co, o parecer da CLR foi no sentido de anular o concurso, o que acabou sendo aprovado

õ2 por 68 votos, 19 votos contra e 1 1 abstenções. A propósito do assunto. o Senhor Diretor

õ3 relata que ele e o Professor Doutor Rogério de Almeida. representante da Congregação

õ4 no Co, apesar das defesas feitas por eles, em consonância com o definido na

õ5 Congregação, não obteve sucesso, mas que era o que tinha que ser feito. A direção

õõ lembrou, também, que as eleições para o Conselho Consultivo ocorrerão em outubro. !!gU.

67 2. Exp : Corri a palavra, a

c;8 Professora Marlene lsepi menciona que o processo seletivo de professor temporário de



õ9 Ciências/Biologia foi finalizado. e que os de educação inclusiva estão aguardando

70 resposta do Ministério Público para. assim. solicitar claros para o DRH/USP, sendo que

7i o de Educação Física ainda não tem vaga liberada em substituição à professora que está

72 grávida. Na ocasião, a Senhora Diretora da EA recorda que a licitação da Cantina da EA

73 não se efetivou, pois das 06 empresas que se interessaram, apenas uma possuía

74 documentação completa, sendo que o envelope entregue por ela tinha valores acima do

75 permitido pela legislação, portanto, o processo de licitação vai recomeçar. A respeito do

76 assunto, houve uma discussão impulsionada pelo Professor Doutor Rubens Barbosa de

77 Camargo, que questionou sobre a possibilidade de fazer um outro modelo de licitação,

7s mais rápido, ou mesmo de fazer como nas escolas do estado, nas quais as APMs ficam

79 responsáveis por gerenciar a escolha das cantinas. A propósito do assunto, a Senhora

80 Mana Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeira explicou os aspectos de

8i legislação que impõem qual o modelo de licitação a ser feito. Item 3. Exoediente dos

82 Membros do CTA dg FEUSP: O Professor Doutor Bruno Bontempi Júniorquestiona sobre

s3 a incompatibilização dos sistemas Mercúrio e Marte quando da solicitação de diárias para

84 0 afastamento do docente é maior e excede o orçamento do Departamento e pergunta se

ss não poderia inverter a ordem no sistema? Com a palavra. o Professor Doutor Agnaldo

s6 Arroio menciona que levantou essa questão na reunião passada e que após várias

87 tratativas ficou sabendo que nesses casos o sistema Marte altera o sistema Mercúrio e

88 para a devida correção é emitido um boleto para pagamento e que é necessário solicitar

89 a correção disso, pois o docente seguindo as normas acaba sendo prejudicado. Na

90 Ocasião, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira lembra que não é uma questão interna

9i Na sequência. a Senhora Elaine Cristina Barrelo informa que a Biblioteca, juntamente com

92 a Comissão de Novas Publicações, com o apoio da Comissão de Pós-Graduação e da

93 Direção, está organizando um evento "workshop)" sobre o Portal de Livros Abertos da USP

94 com a presença de André Serradas, representante do Subi-USP. No evento será

95 apresentado o prometo do Portal, os procedimentos para publicação, sua relevância na

9õ divulgação de nossa produção científica e os critérios a serem seguidos para que essa

97 produção pontue adequadamente nas avaliações da CAPES. O workshop acontecerá no

98 dia 25 de setembro. terça-feira, a partir das 14h, no segundo andar da Biblioteca da

99 FEUSP. Com a palavra, o Senhor Reinaldo de Souza Santos informa sobre as tratativas

100 acerca da renovação do Acordo de Trabalho Coletivo. Na sequência. o representante dos

loi servidores no CTA, registra também o fato absurdo de que não estão previstas a

l02 concessão de diárias internacionais para funcionários de nível básico e técnico, em
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viagens a serviço da instituição, citando o caso da funcionária Senhora Vanessa de Lima

Carvalho, que está na pauta do CTA, o seu pedido de afastamento, lembrando que quase

todos os convênios de cooperação que a faculdade tem firmado preveem a possibilidade

de intercâmbio de funcionários administrativos. mas que a universidade não prevê essa

possibilidade de pagamento de diárias internacionais e que alguns membros

manifestaram concordância com sua fala. Na sequência, lembra que o Acordo Coletivo

em vigência se encerra no dia 30 de setembro e que no novo acordo a ser aprovado as

propostas levantadas poucas serão atendidas. como por exemplo, o recesso de 10 dias

em julho dos Professores da EA/FEUSP e também dos educadores da FE e do Centro de

Línguas da FFLCH/USP e que a política da atual Reitoria é estender o tempo para

pagamento de horas positivas e não pagar hora-extra. Finalizando, a Senhora Nana Del

Giudice Pinheiro informa que a encaminhou em 2017 à SEF a solicitação de prometo para

a reforma do LABRIMP, ficando um ano parado lá e que só na 2' quinzena de setembro

o mesmo será entregue, portanto, só em 2019, começarão com a reforma. lll' PARTE --

ORDEM DO DIA -- 1. ELEIÇÃO: 7.'r. Pesa/fado da e/e/ção para comi)os/ção da
Comissão Assessora do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP,

rea/izada em 7 7 de setembro de 2078. Colocada em discussão, o Senhor Diretor informa

que a composição da Comissão Assessora do CTA ficou assim constituída

Representante da Assistência Técnica Acadêmica, Rosângela Correa da Silva Bernardo

Ferreira (Presidente)l representante da Diretoria de Biblioteca e Documentação, Renata

de Moura Miguel Silva(titular) e Natalina de Jesus Delfina da Luz(suplente)l representante

da Escola de Aplicação, Elenice Ferrari(titular) e João Barros de Alencar Neto(suplente)l

representante da Diretoria, Seção Técnica de Informática, Serviço Técnico de

Comunicação e Média e Secretaria Integrada dos Departamentos (EDA, EDF e EDM)

Daniela de Almeida Flausinol representante da Assistência Técnica Administrativa.

Oberdan Gomes Judice (indicado)l representante da Assistência Técnica Financeira,

Gisele Andreata Frazão (indicada) e representante da Reitoria, Vania Oliveira Moreira de

Campos Machado. A seguir, colocada em votação, o Conselho Técnico Administrativo

ACTA) homologou por 09 (nove) votos. pela unanimidade dos presentes. 2. PROCESSO

SELETIVO: 2.1. COMISSÃO JULGADORA: 2.7.'f. Of./EDA/085/22082078 -

REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um

(1) Professor Temporário (Doutor). Disciplinas: EDAOIOI - Fundamentos

Económicos da Educação (Pedagogia) e EDA0463 -- Política e Organização da

Educação Básica no Brasil (Licenciatura). Edital 42/2018. Co\ocada em d\scussão e,



137 a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove)

i38 votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 'f.2. Of./EI).A/086/22082078 - REFERE/VI).4R -

ls9 Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um (1) Professor

14Q Temporário (Doutor). EDA1221/EDA1222 -- Política e Organização da Educação

141 Básica l e ll (Pedagogia) e EDA0463 -- Política e Organização da Educação Básica

i42 no aras// (L/cenciafura9. Edita/ 44/20f8. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

i43 0 Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 0g (nove) votos. pela

i44 unanimidade dos presentes. 2.2. CONTRATAÇÃO: 2.2.í. Of./EI).A/07í/07082078 -
la5 REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação da Profa. MARCA SELMA

i4õ DE /WOR.4ES Roem.4. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

i47 Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos

148 presentes. 2.3. LIMINAR: 2.3.7. Of./EI).A/082/270820f8 - REFERE/VI)AR - So//c/ta que

la9 sqa autorizada a !iminar para exercício imediato da Profa. MARIA SELMA DE
i50 /l#oR.AES Roem.4. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

isi Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes

i52 2.4. CLARO TEMPORÁRIO: 2.4.7. /WE/l#o./EI)/U7765/070820f8 - So//citação de 7 (um,l

lss claro temporário para ministrar as disciplinas: EDM0338 Metodologia do Ensino de

.ls4 História (Pedagogia), EDM0417/EDM0418 - Metodologia do Ensino de História l e fl.
is5 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA)

lsõ aprovou por 09(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.

ls7 3. 1. Proc. 18. 1.891.48.6 - REFERENDAR - Pagamento de auxílio financeiro visando a

ls8 participação de alunos de graduação, como monitores da Xll Feira de Profissões da

159 USP, a ser rea/azado na USP, no pedodo de 76 a 78/08/2078. Colocada em discussão

160 e, a seguirem votação, o Conselho TécnicoAdministrativo (CTA) referendou por 09(nove)

lõi votos. pela unanimidade dos presentes. 4. PQAÇAO: 4.7. Proc. í8.7.r007.48.2 - Termo

262 de depôs/fo - C/VPq - Prof. /l#arcos G. /Ve/ra. Colocada em discussão e, a seguir em

iõ3 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela

í64 unanimidade dos presentes, a doação acima citada. 5. AE41STA.l\íIENTOS: 5.í.
lõ5 MARMELO DE SALETE SOUZA - EA Solicita afastamento para o lançamento do livro

lõõ Angola canga e participar do Amadora BD 2018, em Lisboa - Portugal, de 02 a
i67 05/7'f/2078. Colocada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico

i68 Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2.

169 ERNANI NAGy DE MORAES/EA - Solicita afastamento para participar do Congresso

llo Internacional Fremind, em Campos do Jordão - SP, de 20 a 21/09/2018. Co\ocada em
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discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.3. /W4RTH V7TOR/.4 DE .41-E/VC.4R

- EA - Solicita afastamento para participar do XVlll Encontro Nacional da ANPOF, em

Vitória - ES, de 22 a 26/í0/2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

dos presen\es. 5.4. ANA LUCRA BEZERRA NUNES CRUZ - EA - REFERENDAR -

Solicita afastamento para participar do l Congresso Nacional de Educação, Religião

e .ides, em Jogo Pessoa - PB, de 03 a 06/09/2078. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos

pela unanimidade dos presentes. 5.5. vA/VESS.4 1)E l.//l#.4 C4Rvnl.HO - REFERE/VD.4R

- Solicita afastamento para participar do l Encontro Internacional de Pedagogia na

Escola Superior Pedagógica da Universidade Mandume Ya Ndemufavo, em

Lubango-HZ- - .4ngo/a, de 08 a 75/09/2078. Colocada em discussão o Professor Doutor

Marcos Garcia Neira lembra que as despesas como transporte (passagens aéreas)

manutenção e taxas serão pagas pela Escola Superior Pedagógica da Universidade

Mandume Ya Ndemufavo, em Lubango-HL, Angola, e, a seguir colocada em votação, o

Conselho Técnico Administrativo(CTA) referendou por 09(nove) votos, pela unanimidade

dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e


