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281' 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 junho de dois mil e dezenove, na sala 101 do Bloco A,

realizou-se a 281; 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 Vinicio de

Macedo Santos, Rubens Barbosa de Camargo. Chefe do EDAI Carlota Josefina Malta

Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDFI Mõnica Appezzato Pinazza, Vice-Chefe do

EDMI Ana Luiza Jesus Costa, representante dos docentesl Professora Marlene lsepi.

Diretora da Escola de Aplicaçãol Senhor Jefferson Arruda Silva, representante discente

da graduaçãol Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores da

FEUSPI Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Regina Soda da Silva Santiago,

:epresentantes da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. As Senhoras

Mana Auxiliadora Riul de Frestas. Assistente Técnico Financeiro e Elaine Cristina Barrelo,

Diretora de Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão como convidadas da

Direção. Tendo em vista a presença dos membros o Senhor Diretor declara aberta a

sessão da 281; Reunião Ordinária do CTA. ltPAR.!.E -- E?l$çy$$AQ ç VOTACAO DE

AIAS -- Item 1. Discussão e Votação da Ata da 280' Reunião Ordinária do Conselho

Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 09/06/2019. Co\Doada em
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

lO (dez) votos e 01 (uma) abstenção. ll' PARTE - EXPEDIENTE - Item 1. Expediente

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

ao Senhor Jefferson Arruda Silva, representante discente da graduação, parabenizando

pela eleição e deseja-lhe um profícuo mandato. Na ocasião, informa que foi procurado por

alguns funcionários e docentes para a realização da Festa Junina da FEUSP, a realizar-

se no dia 27 de junho, a partir das 15h00, e que foi composta uma comissão para a

implantação da mesma. Na oportunidade, faz convite às representações dos alunos da

graduação e pós-graduação para participação da referida festa. Com a palavra, o

representante dos funcionários no CTA, Senhor Reinaldo Santos de Souza, explica que

aconteceu uma reunião ontem e levantaram uma preocupação sobre a organização da

divisão das tarefas após o término da festa, no caso da limpeza, que acaba sempre

sobrando para os funcionários organizadores. mas que cumprimenta a direção pelas

iniciativas das comemorações dos 50 anos da FEUSP e 60 anos da EA/FEUSP. Com a

palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra lembra que a Comissão já está enganada
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para essa divisão dos trabalhos. Na sequência, a Professora Doutora Ana Luiza Jesus

Costa pergunta sobre a previsão do término da festa junina. O Senhor Diretor responde

que a partir das 1 9h30, uma vez que o início das aulas do período noturno começa nesse

horário. Com a palavra, a Professora Marlene lsepi relata que na EA a Festa Junina

diminuiu muito com o passar dos anos e que esse ano haverá apenas um lanche coletivo,

com pratos compartilhados pelas famílias dos alunos, funcionários e professores e com a

venda de refrigerantes dará direito ao convite e um copo do mesmo por pessoa e será

realizada no dia 06 de julho p.f. das 10h00 às 14h00. Em continuação, o Senhor Diretor

comunica que a partir do dia 09 de julho haverá a troca do quadro de força do bloco "A" e

toda a fiação do mesmo que haverá interrupção de energia pelos andares e que os

trabalhos poderão ser remanejados para o bloco "B". Informa ainda, que recebeu um ofício

da Professora Doutora Belmira Oliveira Bueno informando que ela foi designada pelo

Reitor para a Diretora Executiva da FUVEST, para um mandato de dois anos. Relata

ainda, que mais da metade da receita orçamentária de 2019 (R$ 2.780.770,33), mais a

devolução da receita de 2018 (R$ 800.000.00) está sendo utilizada já no I' semestre de

2019 e o restante está comprometido e empenhado. A ideia é terminar o ano com a

execução de todo o orçamento. Menciona que no dia 14 dejunho haverá a Greve Geral e

que a direção espera tranquilidade dos funcionários tanto para os que aderirem e também

aos terceirizados da limpeza quanto ao ponto. Lembra, que os terceirizados da segurança

(Vigilância) estarão rendidos aqui e que os docentes decidiram pela paralisação e também

as atividades da EA estarão suspensas. Até o momento, não há orientação da CODAGE.

Salienta que o CAPPF ficará aberto à noite, tendo em vista a solicitação dos alunos, uma

vez que não se sabe como será o transporte público nessa data. Finalizando, o Professor

Doutor Marcos Garcia Neira noticia que houve na última terça-feira, uma reunião

extraordinária do Conselho Universitário que se tratou unicamente do rajuste salarial de

2,2% e que a proposta da CoP era de não acatar a decisão do CRUESP, alegando um

cenário catastrófico em relação à arrecadação do ICMS e para garantir o 1 3' salário seria

aumento 0%. Explica que a proposta da CoP não foi aprovada por 88 votos, mas recebeu

1 1 votos favoráveis e que ficou o compromisso de prosseguir com as negociações em

outubro de 2019, sem perder de vista o Plano Plurianual. Com a palavra, o Professor

Doutor Rubens Barbosa de Camargo pergunta se ainda não foi liberado a verba PROAP

A Senhora Mana Auxiliadora Riul de Freitas informa que vai entrar um montante de R$

240.000.00 e também o que ficou contingenciado de 2018, mas ainda não foi liberada o

referido recurso. Lembra que no sistema Mercúrio há uma planilha que detalha o que está
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sendo gasto e o que é liberado, e que temos que aguardar até o dia 18/06/2019, para

acelerar esse gasto. Item 2. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da

FEUSP: Com a palavra, a Professora Marlene lsepi. Diretora da EA/FEUSP. informa que

foi aprovado ontem o regimento da CoC da Educação Básica pelo Conselho de Escola.

Em relação ao CUCO lembra que houve 100% de presença na prova e que os alunos do

Ensino Médio estão bem envolvidos. Recorda que na próxima semana haverá uma

reunião da Comissão de Educação Inclusiva com a presença de especialistas, dos

funcionários das terceirizadas e todos que convivem com a Escola para os
acompanhamentos dos alunos com déficit escolar. síndrome de down e outras

deficiências. Comunica que o DRH/USP aprovou mais um claro para Professor de

Química e quatro claros para Professor de Ensino Fundamental l e que gostaria de

começar e agosto com esses professores. Item 3. Expediente dos Membros do CTA da

FEUSP: Com a palavra, o Senhor Reinando de Souza Santos faz elogios ao debate sobre

a Reforma da Previdência, a qual foi uma iniciativa dos funcionários da FE e que contou

com a participação de uma mestranda da Faculdade de Direito da USP, Senhora Desse

Martins e também de um Professor da FD/USP, Professor Flávio e nesse sentido faz um

agradecimento à direção da unidade e que o evento foi gravado e já está no site da FE. A

seguir, comenta que uma outra questão que gostaria de salientar é em relação às várias

reclamações de funcionários quanto ao registro do ponto nos aparelhos da unidade que

sempre acabam perdendo alguns minutos para a efetivação de suas frequências e, em

alguns casos. a não efetivação também acaba ocorrendo e, às vezes, ultrapassam as

duas horas regulares, e acabam sendo advertidos por seus superiores e que gostaria de

dar o devido encaminhamento para tal fato. Com a palavra, a Senhora Regina Soda da

Sirva Santiago expressa que lamenta o ocorrido e que está sempre à disposição dos

funcionários nesses casos e de fazerem a troca das digitais e, em último caso, a efetivação

da frequência com o cartão USP. Informa que já está solicitando a mudança do REP da

EA para o saguão térreo do Bloco "A" e que os aparelhos, com o uso, acabam tendo

desgaste e precisam de conserto como já foi feito em diversas ocasiões. Com a palavra,

o Senhor Diretor menciona que sairá uma orientação do DP/FEUSP para os funcionários

com um encaminhamento informativo a respeito do assunto relatado. Ainda com a palavra,

o representante dos servidores não docentes no CTA acrescenta que uma outra questão

a esclarecer é a não aceitação da Senhora Daniela de Almeida Flausino da maneira

proposta pela comissão de relatar momentos da sua carta na ata da reunião em que a

mesma foi lida no CTA. Finalizando, o representante discente da graduação Senhor
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Jefferson Arruda da Salva pergunta se há previsão do término das obras da ala C do Bloco

'B" e também a liberação do Auditório da FEUSP para a realização da Semana da

Educação nos dias 26 e 27 de setembro de 2019. Com a palavra. o Professor Doutor

Marcos Garcia Negra esclarece que o auditório poderá ser usado, principalmente, no

período noturno e que as salas de aula da ala C, possivelmente, não estarão disponíveis.

llla PARTE -- ORDEM DO DIA -- 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA: 1.7.7.

Memo. EDM/98/13052019 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

contratação de l (um) Professor Contratado 1, 11 ou 111, por prazo determinado, para

disciplinas: EDM.DM0411/0412 - Metodologia do Ensino de Alemão l e ll,
EDM0415/0416 - Metodologia do Ensino de Línguas Orientais l e 11, EDM0413/0414 -

Metodologia do Ensino e Latim l e ll e EDM0441/0442 - Metodologia do Ensino de

Grego/ e //, no ED/W. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes.

1.1.2. Of./68/EA/07062019 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

contratação de 4 (quatro) Professores Contratado 1, 11 ou 111, por prazo determinado,

para o Ensino Fundamental, para a Escola de Aplicação. Co\Doada em d\scussão e, a

seguir em votação. o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por ll (onze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 7.7.3. Of./69/EA/07062079 - REFERE/VI).AR -

Abertura de Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor de Química,

Contratado 1, 11 ou 111, por prazo determinado, para a Escola de Aplicação. Co\ocada

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

referendou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. PRORROGAÇÃO

DE CLARO: 1.2.1. Of./EA/064/28052019 - Solicita prorrogação do claro 1248944 da

Prosa. REBEC,4 1..4//VO G.4RC/A. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade

àos presentes. 1.2.2. Of./EA/070/07062019 - Solicita prorrogação do claro 1248936 do

Prof. ROBER70 D.A S/l.vn /W.CURO. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade

dos presentes. 1.3. CLARO TEMPORÁRIO: 7.3.'r. Of/ED.4/066/22052079 - So//c/farão

de l (um) claro temporário para as disciplinas: EDA 1221/1222 - Política e
Organização da Educação Básica - POEB l e ll e EDA 0463 - Política e Organização

da Educação Bás/ca no Bus//. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade

dos presentes. 1.3.2. Of.EA/53/13052019 - REFERENDAR - Solicitação de l (um) claro



lal temporário para disciplina de Química, para a Escola de Aplicação- Co\ocada em
138 discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou

i39 por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. r.3.3. Of.E4/57/27052079 -
1.40 REFERENDAR - Solicitação de 6 (seis) claros temporários para a área de Educação

14i /nc/usava, para a asco/a de Ap//cação. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

142 0 Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por ll (onze) votos, pela

i43 unanimidade dos presentes. 1.4. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO: í.4.í.
la4 Of./EDA/063/20052019 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da

i45 Prosa. DE/V/SE C.ÉRRE/RA SO.ARES. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o

i4õ Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade

147 dos presentes. í.4.2. Of./ED.A/064/200520í9 - So/fc/ta prorrogação de prazo do

148 cona/afo de fraga/ho do Prof. AVIANDO l)E C.ARvAI.F/O LOB.AO. Colocada em

149 discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por

i50 l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 'í.4.3. Of./E.4/065/28052079 - So//c/fa

lsl prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. REBECA LAINO GARCIA.

is2 Colocada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i53 aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 'í.4.4. Of/EA/77/07062079

ls4 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho do Prof. ROBERTO DA SALVA

155 /14.4L/RO. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i5õ Administrativo (CTA) aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.

ls7 CON'TRATAÇAO: 1.5.1. Of. EA/063/28052019 - REFERENDAR - Solicita que seja

lss autorizada a contratação da Profa. REBECA LAINO GARCIA, junto a EA. Co\ocada

i59 em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

lõo referendou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.5.2. Of
lsl EA/062/28052019 - REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação da

162 Prosa. S.4/U.4R.4 .A/VN,4N/.AS 7'E/XE/R4 D.A COS7l4, junto a E.4. Colocada em discussão

lõ3 e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por l l (onze)

iõ4 votos. pela unanimidade dos presentes. 1.6. COMISSÃO JULGADORA: 'í.6.í. /l#emo.

l.Õ5 EDM/114/07062019 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo

166 para contratação de l (um) Professor Contratado 1, 11 ou 111, por prazo determinado,

lsl para disciplinas: EDM.DM0411/0412 - Metodologia do Ensino de Alemão l e ll,
16s EDM0415/0416 - Metodologia do Ensino de Línguas Orientais l e 11, EDM0413/0414 -

ls9 Metodologia do Ensino e Latim l e ll e EDM0441/0442 - Metodologia do Ensino de

no Grego / e //, no EI)/l#. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico



17i Administrativo (CTA) referendou por l l (onze) votos. pela unanimidade dos presentes. 2.

172 RE/CREDENCIAMENTOS: 2.'í. /demo/ED/U7í79/070620í9 - V14LD/R HE/TOR

n3 BARZOTTO - Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido

i74 pe/a Prosa. Dra. F/ávfa Sch////ng - EDF-FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em

175 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela

i76 unanimidade dos presentes. 2.2. /14emo/ED/U7í20/07062079 - S/l-V7,4 1.UZ/A F.

111 TRIVELATO - Solicita recredenciamento junto à CERT. ParecerFAVORA VEL emitido

178 pe/a Prosa. Dra. .4/essandra B/zerm - /B-USP. Colocada em discussão e, a seguir em

179 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela

180 unanimidade dos presentes. 2.3. /14emo/ED/W/727/07062079 - 4/V4 P.4UI..A ZERO.470 -

lsl Solicita credenciamentojunto à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido pela Profa. Dra.

i82 Cássia Geciauskas Sof7afo - EDF-FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em

i83 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela

184 unanimidade dos presentes. 2.4.0f./EDF7060/07062079 - VIALER/4 A/WOR//W ,4R4/V7ES

lss - Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido pelo Prof.

i8õ Dr. N//son rosé /Machado - ED/l#-FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em

187 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela

i88 unanimidade dos presentes. 2.5. Of./EDF7063/07062019 - C.ASS/4 GEC/AUSK,4S

189 SOFIATO - Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer FAVORÁVEL emitido

190 pe/o Prosa. Dra. /Wõnlca .Appezzafo P/nazza - ED/W-FEUSP. Colocada em discussão e,

i9i a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze)

192 votos, pela unanimidade dos presentes. 3. BEL:ATOR OS: 3.í. Of. EI)F705g/07062079 -

i93 ANA LUIZA COSTA DE JESUS - Relatório de Estágio Probatório, em RDIDP, período

a.9a de 2017 a 2019. Parecer emitido pelo Prof. Dr. Rogério e Almeida - EDA-FEUSP.

i95 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i9õ aprovou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Meão.
191 EDM/118/0706201g - LlyIA DE ARAUJO D. RODRIGUES - Relatório de Estágio

198 Probatório, em RDIDP, período de 2017 a 2019. Parecer emitido pela Profa. Dra.

199 Rosânge/a Gav/o// Pr/efo - ED.4-FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação.

200 0 Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por ll(onze) votos, pela unanimidade

20i dos presentes. 4. /demo. ED/m795/070520r9 - V7V7AIV

zaz BATISTA DA SALVA - Pedido para realização de atividade simultânea

203 r114B4/ES4LQ/USP). Colocada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico

204 Administrativo (CTA) aprovou por lO (dez) votos e 01 (uma) abstenção. 4.2. /demo.
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EDM/122/07062019 - ylyIAN BATISTA DA SALVA - Pedido para realização de

at/v/date s/mu/fânea rUW/vrspJ. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por lO(dez) votos e 01(uma) abstenção.

4.3. Memo/EDM/123/07062019 - VINICIO DE MACEDO SANTOS - Pedido para

rea//zação de af/v/jade s/mu/fânea usem/nado - P/tíSP9. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por lO(dez) votos

e 01 (uma) abstenção. 5. AFASTAMENTOS: 5.1. Of/EDF7064/07062079 - S.ANDRA

MARCA SAWAYA - Solícita afastamento para realizar pesquisa intitulada

"Cooperação Internacional e a Psicologia na Educação: a história de um projeto de

cooperação em psicologia do ensino", na Université de Genéve - Suíça, de
0í/09/2079 a 3'í/O1/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos

presen\es. 5.2. CLAUDIA VIEGAS SARAIVA (EA) - REFERENDAR - Solicita

afastamento para participar do curso "Formação Educação para o Cinema em um

contexto de francês língua estrangeira", em São Paulo - SP, de 03 a 04/06/2019.

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

referendou por l l (onze) votos. pela unanimidade dos presentes. 5.3. SAHS4 K/ROXO

W. D. NISHIMURA (EA) - REFERENDAR - Solicita afastamento para participar do

curso "Formação Educação para o Cinema em um contexto de francês língua

esfrange/ra", em São Pau/o - SP, de 03 a 04/06/2079. Colocada em discussão e, a seguir

em votação. o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por ll (onze) votos,

pela unanimidade dos presentes. 5.4. /14.4RCEI.O DE S,41-ETE SOC/Z,4 rE.4) - So//c/fa

afastamento para realizar atividades no Centro Cultural Brasil Argola, em Luanda-

LD - .Anão/a, de 24 a 28/07/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos. pela unanimidade

dos presentes. 5.5. ANA LUCRA BEZERRA NUNES CRUZ (EA) - Solicita afastamento

para participar do 16' World Gymnastrada, em Lech am Arlberg-VB - Austria, de 05

a 73/07/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.6.

JANY ELIZABETH PEREIRA - Solicita afastamento para participar do 5' Congresso

de Graduação, em Rib. Preto - SP, de 30/06 a 02/07/2079. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por ll(onze) votos,

pela unanimidade dos presentes. 5.7. /14AR//V.4 .APAREC/D4 C.4PUSSO - So//c/fa

afastamento para participar do 5o Congresso de Graduação, em Rib. Preto - SP, de
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30/06 a 02/07/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por ll (onze) votos, pela unanimidade dos presentes 6.

OUTROS ASSUNTOS: 6.1. Procedimentos para processo seletivo de professores

temporários. Colocado em discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) da FEUSP, em sua 281' Reunião Ordinária, realizada no dia

13/06/2019, deliberou por 09 (nove) votos e 01 (uma) abstenção, tendo em vista que a

responsabilidade sobre os processos seletivos é atribuição do Conselho Técnico

Administrativo(CTA) da Unidade(artigo 7' da Resolução n' 7354, de 27/06/2017), que os

mesmos serão realizados pelos três Departamentos da FEUSP(EDA, EDF e EDM) desde

a sua abertura até a sua conclusão no Sistema de Admissão de Docentes (GR) da USP,

ficando a Assistência Técnica Acadêmica da FEUSP. responsável pelos processos

da Escola de Aplicação da FEUSP. Nada mais havendo, o Senhor Diretor
a reunião. E, para constar eu, Sidney

lavrei e digitei a presente ata, que será

pelo Diretor da FEUSP

não em aue for discutida e aprovada. São Paulo. 13


