
290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CTA) 1  

A DISTÂNCIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2  

PAULO, CONFORME RES. Nº 7945, DE 27/03/2020, QUE AUTORIZA REUNIÃO A 3  

DISTÂNCIA. Às nove horas e trinta minutos do décimo sexto dia do mês de abril de 4  

dois mil e vinte, realizou-se a 290ª Reunião Ordinária do CTA a distância da 5  

Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor 6  

Marcos Garcia Neira, e com a presença dos seguintes membros: Professores 7  

Doutores Vinício de Macedo Santos, Vice-Diretor; Bruno Bontempi Júnior, Chefe do 8  

EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Professor Doutor Rubens Barbosa de 9  

Camargo, Chefe do EDA; Ana Luiza Jesus Costa, representante dos docentes; 10  

Professora Marlene lsepi Diretora da Escola de Aplicação e as Senhoras Adriana 11  

Ranelli Weigel e Regina Sonia da Sillva Santiago, representantes da Diretoria da 12  

FEUSP, no Conselho Técnico Administrativo. Os Senhores Reinando Santos de 13  

Souza, Maria Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeiro, Nanci Del 14  

Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo e Nicolly Soares Leite, Diretora 15  

de Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão como convidados da 16  

Direção. Tendo em vista a presença dos membros o Senhor Diretor declara aberta a 17  

sessão da 290ª Reunião Ordinária do CTA. Iª PARTE  EXPEDIENTE  Item 1. 18  

Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos 19  

Garcia Neira informa que não há Ata para aprovação e passa ao Expediente da 20  

Diretoria. O Senhor Diretor menciona que tem realizado reuniões frequentes do 21  

Comitê Permanente e também com a Comissão de Acompanhamento e Gestão 22  

Acadêmica, além disso outros Colegiados, sejam eles institucionais, quanto aqueles 23  

que se constituíram especificamente para o processo e há troca de muita 24  

informação, mas nem sempre todos acessaram todas essas informações e por isso 25  

que aproveita o início dessa reunião para relatar algumas coisas e de antemão se 26  

desculpa se por acaso for repetitivo. Na ocasião, como sabem, foi anunciado no 27  

Jornal da USP, houve a reunião dos dirigentes que foi chamada na terça-feira 28  

passada e nessa reunião, na ordem das falas foi dito pelo Reitor que não há 29  

previsão alguma e neste momento razão para pensar em um retorno, nem 30  

calendário, cronograma, e que na medida do possível as ações que são realizáveis 31  

nesse período estão acontecendo. Explica que a reunião aconteceu na terça-feira, 32  

no mesmo dia da publicação do Decreto do Governador Doria a respeito do 33  

remanejamento dos recursos e que nem a Reitoria, nem a CLR e a CODAGE 34  



haviam se debruçado sobre o Decreto e que não havia uma posição sobre isso. Diz 35  

que em vários momentos durante a reunião quando algum dirigente manifestava 36  

uma preocupação mais forte, o Reitor sempre pedia calma e para focar no que é 37  

mais importante agora. Na sequência, os Pró-Reitores fizeram uma síntese daquilo 38  

que suas pastas têm feito, um destaque muito grande para Pró-Reitoria de Pesquisa, 39  

graças ao envolvimento de várias unidades da área biológica com cessão de 40  

espaço, com participação dos grupos no Edital específico da FAPESP, voltado 41  

justamente para pesquisas sobre a COVID-19. Na sequência, menciona que a Pró-42  

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária enviou para todos as atividades virtuais 43  

e que a Pós-Graduação com uma série de mudanças, prazos que têm sido 44  

informados pela nossa Comissão de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Graduação 45  

deu um panorama de como tem sido esse momento das atividades didáticas. A 46  

propósito do assunto, em seguida, os diretores pediram a palavra e cada Diretor foi 47  

apresentando o que as Unidade tem feito, essa era a orientação e num tempo 48  

bastante reduzido. No caso da FEUSP foi mencionado que na Congregação que 49  

ocorreu na última quinta-feira passada, com orientações gerais para os professores, 50  

mencionou a criação do Comitê Permanente e da Comissão de Acompanhamento e 51  

deu um grande destaque ao repositório e dizendo que tem sido muito demandado 52  

pelas redes em busca de esclarecimentos, informações, assunto que foi mais 53  

agradável de mencionar e quando terminou essa parte entrou no assunto do 54  

CRUSP, quando relatou as angústias vividas pelas moradoras do bloco das mães no 55  

CRUSP. Nesse momento, esclarece que o Reitor pediu a palavra e deu uma 56  

devolutiva, expressando sua preocupação e cada Direção foi apresentado e 57  

manifestando as dificuldades de estudantes, docentes para realizar atividades 58  

didáticas nesse período, sendo necessária uma série de adaptações, também, 59  

solicitando apoio no uso de recursos para aluguel de computador, transporte e 60  

entrega de computadores. Ressalta que em várias falas, os problemas dos 61  

concursos, foi feito um mapeamento dos nossos casos e na pauta encontram-se 62  

vários pedidos de novos claros e prorrogações e renovações de contratos. A 63  

respeito do assunto, comunica que a Reitoria está estudando a possibilidade de 64  

prorrogar por mais um ano todos os contratos dos temporários, mas para isso é 65  

necessário que se encaminhe a solicitação, formalmente ao DRH. Finalizando, relata 66  

que no final da reunião, tanto a CODAGE, como o Vice-Reitor, disseram que a USP 67  

continua trabalhando do ponto de vista administrativo, numa velocidade mais lenta e 68  



pede paciência aos retornos e chamados e também quanto ao financeiro, e que 69  

nesse período, cerca de quinhentos contratos foram firmados, algumas obras estão 70  

sendo feitas, algumas ações sendo realizadas como o pessoal que está trabalhando 71  

remotamente e é importante que continuemos demandando. Não deram certeza, 72  

mas muito provavelmente, o USP-Eficiente do ano de 2018 será prorrogado, e 73  

consequentemente, o de 2019 também será prorrogado. No mais, tanto a CODAGE 74  

como a Vice-Reitoria orientam que se dê prosseguimento, no sentido de fazer as 75  

aquisições, contratos, as ações que são possíveis de serem realizadas nesse 76  

momento. Diz que em momento algum houve qualquer tipo de pressão para que 77  

fosse de maneira A ou B e que as unidades têm seu modo de tratar e podem 78  

demandar do Financeiro, DRH, da Reitoria em geral, conforme for necessário e 79  

conforme as Unidades assim o entenderem. É um estímulo para que continuemos 80  

desenvolvendo as atividades. Explica que na fala do Reitor, abstrai-se uma 81  

preocupação muito grande com os alunos de graduação e pós-graduação. Diz que 82  

não há previsão alguma de retorno, a Reitoria pediu para que não fiquem 83  

perguntando e que têm que esperar com calma, precaução, tomando cuidado com a 84  

própria saúde e das outras pessoas. Num segundo informe, elogia o CTA, na lucidez 85  

que tiveram com a criação do Comitê Permanente, que tem sido um fórum em que 86  

se discutem questões do funcionamento, da organização, de encaminhamentos que 87  

tem chegado, das demandas dos alunos e que o fórum foi ampliado com mais uma 88  

professora que se mostrou interessada em participar, a Professora Doutora Ana 89  

Paula Zerbato, e com a representação discente que inicialmente era com duas 90  

estudantes da gestão do Centro Acadêmico e elas se organizam de outras formas e 91  

outra estudante que foi indicação de uma professora e que estão ajudando a pensar 92  

a gestão e fazer essa mediação, tanto com as ações diretas do Comitê Permanente 93  

quanto das estudantes, uma relação bastante importante com os estudantes. Diz 94  

que uma das questões discutida por três reuniões consecutivas do Comitê 95  

Permanente foi das estudantes do CRUSP, o assunto foi e voltou. A Faculdade se 96  

organizou para que fosse até lá e buscasse os materiais que foram separados pela 97  

Senhora Ana Campelo. E o desenrolar foi de outra maneira e surgiu o interesse das 98  

estudantes que são mães de sair daquele espaço porque as condições de higiene 99  

são muito difíceis. Tudo isso mediado com conversas, praticamente diárias, com a 100  

SAS. Explica que do ponto de vista estrutural as coisas estão resolvidas e outras 101  

gradativamente estão sendo resolvidas. Informa, ainda, que depois da reunião dos 102  



dirigentes, teve uma conversa com o Professor Doutor Gerson Tomizaki, 103  

Superintendente da SAS, onde surgiu uma ideia de deslocar as mães para o 104  

CEPEUSP, mas teriam algumas condições e o Professor Doutor Gerson Tomizaki, 105  

que não conhecia muito bem o CEPEUSP. Menciona que em conversa com o 106  

Professor Júlio, Diretor da EEFE/USP, e também com o Professor Doutor Emilio, 107  

Diretor do CEPEUSP, se engajaram e se sensibilizaram a respeito do assunto. 108  

Explica que há um alojamento no CEPEUSP com três módulos e daria para colocar 109  

uma família em cada um dos módulos. Depois de alguns acertos, a representante 110  

das mães agradeceu o empenho e passaria para as outras e daria um retorno. 111  

Relata que nos dois últimos dias de trabalho foram entregues os cartões 112  

Alimentação da Verocard, porque foram encaminhados em cima da hora para a 113  

Unidade e, nesse sentido, a administração se organizou e fez um plantão de dois 114  

dias para entregar esses cartões e para facilitar para as pessoas, a caixa com os 115  

cartões ficou com a direção e nesse período três pessoas pediram, a direção se 116  

deslocou até a Unidade, porque não queria nenhum funcionário envolvido nesse 117  

processo, porém alguns docentes novos perguntaram se o SODEXO tinha chegado. 118  

Explica que no dia 06 de abril, a Senhora Nanci Del Judice Pinheiro recebeu uma 119  

mensagem de que teria nove cartões para a Unidade, e perguntava quem poderia 120  

receber, dia e horário, mensagem enviada pela Senhora Esmeralda, da Reitoria, que 121  

a retransmitiu para a direção e que poderia marcar um dia e horário para entregar os 122  

cartões e também os cartões da Verocard. O assunto foi levado ao Comitê 123  

Permanente, do qual a Senhora Regina Sonia faz parte, e poderia pensar e avaliar o 124  

assunto. O comitê entendeu que as Senhoras Regina Sonia da Silva Santiago, 125  

Vania Moreira Machado de Moraes e Nanci Del Judice Pinheiro se organizariam 126  

para entrega dos cartões. Nesse sentido, foi feita uma lista em pdf para que 127  

pudessem entrar em contato com as pessoas e entregue a caixa no Serviço de 128  

Pessoal. O que foi discutido no Comitê Permanente foi que não deveria expor 129  

ninguém, constava no site da ADUSP, o procedimento de que a EACH anunciou que 130  

encaminhou pelo correio, mas em conversa com a  diretora e vice-diretor soube que 131  

o procedimento que fariam é fazer o levantamento do endereço dos funcionários e 132  

docentes e um funcionário levaria esses cartões até os Correios. O professor Marcos 133  

Neira  diz que não farão isso na FEUSP, pelo simples fato de que quem faz esse 134  

serviço na Unidade é um funcionário, e que seria, por ordem da Assistente Técnico 135  

Administrativa ou da Direção, o qual seria exposto à situação de risco. Com a 136  



palavra, o Senhor Reinando Santos de Souza diz que as pessoas de outras 137  

Unidades não receberam e estavam analisando junto à Reitoria se não poderiam 138  

creditar no cartão da SODEXO ou em dinheiro na conta, ainda sem resposta pela 139  

CODAGE e pergunta se na reunião dos dirigentes houve alguma questão específica 140  

sobre o Hospital Universitário. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia 141  

Neira responde que não houve nenhuma questão sobre o HU e o que sabemos é o 142  

que a enfermeira Senhora Marina da EA nos informa, através do Comitê 143  

Permanente, mas do ponto de vista de funcionamento não se sabe nada. Com a 144  

palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos diz que sobre a questão do 145  

cartão, pensa que há pessoas com atitudes individualistas e que leva a pensar que a 146  

sua vida é mais importante do que a dos outros. A solução de pegar em segurança 147  

na Faculdade, ainda é a melhor do que submeter alguém sem condições de 148  

segurança nenhuma e que todas as vidas são importantes. Diz que quanto à 149  

resposta do Reitor para não perguntar sobre a volta, pensa que ele tem razão no 150  

sentido de que todos somos interessados e não apenas executores de instruções e 151  

a maneira que se tem agido na FEUSP e de pensar soluções. E acompanhar as 152  

notícias que vem de outro País para como nos valermos da experiência de 153  

isolamento em relação aos cuidados que devemos ter, e é importante que estejamos 154  

atentos, analisando, conhecendo a situação e pelo fato de que estamos colocados 155  

nessa situação de maneira global e como humanidade é preciso estar atento aos 156  

procedimentos e como os Países que já enfrentaram isso antes do Brasil. Tem-se 157  

que pensar na volta, porque não será simples e não será como antes, por isso cada 158  

um de nós é responsável e ativo nessa questão. Item 2. Expediente da Diretoria da 159  

Escola de Aplicação: Com a palavra, a Professora Marlene Isepi agradece a 160  

continuidade das obras no prédio da EA. A seguir, informa que as atividades 161  

pedagógicas e reuniões têm caminhado na medida do possível, os pais têm 162  

perguntado muito sobre o retorno, mas reitera que não há nada previsto. Menciona, 163  

na ocasião, que quanto às atividades pedagógicas são mais uma retomada de 164  

conteúdos já trabalhados e os professores têm postado gabaritos e oferecido 165  

plantões de dúvidas e não há prazo para realização dessas atividades, cada aluno 166  

faz na sequência e vai postando na medida do possível. Na sequência, a Professora 167  

Marlene Isepi pergunta se seria possível as famílias usarem as bolsas SAS 168  

(utilizadas para compra de material escolar, uniforme, lanche-escolar-bandejão de 169  

modo realocado para, por exemplo terem créditos para usar internet e realizar 170  



atividades online. Para saber mais da situação desses alunos os professores, vão 171  

fazer um mapeamento para ver como essas crianças estão entregando as atividades 172  

online. O que já se sabe é que uma pequena parcela dessas famílias tem dificuldade 173  

porque não tem internet. Item 3. Expediente dos Membros do CTA da FEUSP: 174  

Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio diz que com a reunião do 175  

departamento na semana passada e vários dos itens aqui estão presentes, que foi 176  

publicado um artigo na revista Science, que tem muito impacto no planeta, e até que 177  

se descubra uma vacina, esse distanciamento será necessário e que muitos países 178  

começam a fazer. Que não se sabe o vai acontecer e nesse momento está-se 179  

tentando reagir e não ficar esperando porque esse cenário do estudo feito se 180  

confirma, como é que seria o cancelamento de vários semestres, pensa que tem que 181  

se flexibilizar para conseguir outros mecanismos de como agir/reagir, e assim 182  

conseguir sobreviver a tudo isso. Por isso, os encaminhamentos feitos ainda sem 183  

clareza ou certeza do vai acontecer e que as ações terão que ser sempre no sentido 184  

de o que se pode fazer ou encaminhar sem ter uma perspectiva de volta à suposta 185  

normalidade a tão curto prazo. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza 186  

informa que no Fórum das Seis foi solicitada a suspensão da campanha salarial e 187  

isso também deverá ser feito sob um novo marco. Explica, na oportunidade, que 188  

continuam os problemas de liberação dos terceirizados (acompanhou recentemente 189  

a notícia do falecimento de dois colegas, um deles, terceirizado no MAC) e sabemos 190  

que as unidades têm independência para fazer a dispensa. Lembra, na ocasião, que 191  

há muitas desigualdades nesse sentido e o sindicato está forçando uma posição 192  

mais explícita da Reitoria sobre essa liberação, principalmente para aqueles do 193  

grupo de risco. Sugeriu ainda nota de pesar sobre essas mortes e agradeceu à 194  

Diretoria pelo cancelamento para eleições do novo representante do CTA, porque 195  

em outras unidades isso não foi feito. Relata, na sequência, que também externa  196  

preocupação dos funcionários e funcionárias da unidade com o eventual (sem prazo 197  

ainda) retorno ao trabalho presencial, pois isso demanda num planejamento com 198  

antecedência para a compra, por exemplo de materiais diversos, uso (e 199  

fornecimento) de máscaras, preparação dos ambientes que atendem ao público (por 200  

exemplo, com instalação de barreiras de proteção em vidro no balcão de 201  

atendimento, etc.) e para todas as medidas precisam ser listadas, orçadas, enfim, o 202  

processo não é tão rápido e é preciso iniciar o planejamento. Com a palavra, o 203  

Professor Doutor Vinício de Macedo Santos diz que sobre o artigo da revista, acha 204  



interessante disponibilizar no site da FEUSP e que a fala do Professor Doutor 205  

Agnaldo Arroio se relaciona com a sua e dá elementos para embasar nossas 206  

tomadas de decisões , e que na reunião da Congregação em que se analisou as 207  

nossas posições/decisões tomadas e percebeu-se que embora tenha um 208  

denominador comum num conjunto de posições, há também diferenças, mesmo 209  

tendo um documento da Congregação, do órgão máximo da Faculdade e tentando 210  

interpretar essa realidade e afirmar nossos princípios e orientações, ainda causa em 211  

um ou outro de não se ver representado e não ter a posição compreendida e 212  

embasada. Com a palavra, a Senhora Nicolly Soares Leite, Diretora de Biblioteca e 213  

Documentação, diz que é bom ter acesso a esse embasamento científico até para o 214  

que vai ser dito depois. Com a palavra, a Professora Doutora Carlota Boro diz que é 215  

bom que o artigo conste do repositório e esse tipo de pesquisa levará a embasar 216  

decisões futuras e sobre a questão dos cartões, causou-lhe perplexidade quando leu 217  

os e-mails, o tom indelicado, que questionam uma decisão técnica, tomada pelos 218  

colegiados e pela Direção da faculdade que vê necessidade de responder a isso, 219  

talvez até como CTA, explicitando as relações de democracia, e também pela 220  

convivência, civilidade, cordialidade e urbanidade que precisam pautar a prática e  221  

que sempre pautaram a prática dessa Direção. Na sequência, O Senhor Chefe do 222  

EDM, complementa que o retorno das aulas na Dinamarca e diz que as condições 223  

com as quais estão tentando a retomada, que tem 20 alunos por sala, estão 224  

distanciando nas salas de aula, quando as crianças são levadas para escola, elas 225  

ficam num distanciamento físico antes de adentrar na escola, na frente da escola 226  

tem as máquinas para passar álcool gel e que é uma realidade diferente da nossa. 227  

Com a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo diz que ficou 228  

incomodado com a forma os colegas se manifestaram e tem-se que ter uma 229  

cordialidade e se fizer uma resposta em relação a isso de que todas as vidas são 230  

importantes e que a ideia de que as pessoas falam da volta é que a pessoas querem 231  

voltar porque a vida é um pouco do trabalho, dos afetos, das pessoas, da família. 232  

Com a palavra, a Senhora Nanci Del Judice Pinheiro informa que foi interrompida a 233  

obra do LABRIMP por conta de um problema com o desvio de águas pluviais (que 234  

precisa de um estudo da Superintendência de infraestrutura do campus, eles estão 235  

fazendo um estudo para o desvio, e é preciso aguardar). Sobre as obras na EA 236  

estão acontecendo, e o que foi solicitado para a FE já foi feito.  Sobre a segurança, 237  

explica que o nosso colega Senhor Emerson Faria tem ido à faculdade para cuidar 238  



do trabalho dos funcionários, nosso colega Edmilson de Souza tem ido também 239  

cuidar de algumas atividades administrativas necessárias, enfim, tudo dentro do que 240  

é possível, e todas as outras atividades estão sendo feitas remotamente, via 241  

email/sistema. Quanto às nossas colegas da limpeza lembra que estão todas bem 242  

(Sandra tem estado em contato com elas permanentemente) e além disso nossa 243  

colega Sandra também está elaborando um memorial para lavagem das persianas 244  

da EA para que possa ser feita logo quando for possível o retorno das aulas. Com a 245  

palavra, a Senhora Regina Sonia da Silva Santiago diz que sobre o cartão 246  

alimentação estão fazendo plantão de dois dias para entregar e que estão tentando 247  

fazer o melhor. Estão dando andamento aos contratos. E que, segundo a Marina 248  

Abuki, na reunião do comitê, o HU está fazendo o primeiro atendimento da 249  

população do corona vírus e se constatado é encaminhado para o HC e que por e-250  

mail estão conseguindo resolver várias situações. IIª PARTE - ORDEM DO DIA - 251  

1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. INSCRIÇÕES/COMISSÃO JULGADORA: 1.1. 252  

Memo. EDM/58/FE/9.4.2020 - Banca examinadora e inscrições dos 253  

candidatos ao Processo Seletivo para contratação de um Professor 254  

Contratado I/II/III, por prazo determinado, até 31/7/2020, para o cargo nº 255  

1255991, para atuar nas disciplinas EDM0419/0420 - Metodologia do 256  

Ensino de Ciências Sociais I e II. Edital FEUSP 15/2020. Colocada em 257  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 258  

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. 259  

PRORROGAÇÃO DO CLARO: 1.2.1. Of./EA/23/07042020 - Solicita 260  

prorrogação do claro 1251325, da Profa. Elaine Fernandes de Oliveira Santos. 261  

 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 262  

(CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. 263  

Of./EA/25/07042020 - Solicita prorrogação do claro 1251333, da Profa. Lucia 264  

Matias da Silva.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 265  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 266  

presentes. 1.2.3. Of./EA/27/07042020 - Solicita prorrogação do claro 1251350, da 267  

Profa. Luciane Fernandes de Goes Bazetti. Colocada em discussão e, a seguir em 268  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 269  

unanimidade dos presentes. 1.2.4. Of./EA/29/07042020 - Solicita prorrogação do 270  

claro 1248960, da Profa. Maila Beyer. Colocada em discussão e, a seguir em 271  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 272  



unanimidade dos presentes. 1.2.5. Of./EA/31/07042020 - Solicita prorrogação do 273  

claro 1251341, da Profa. Maria Elena Roman de Oliveira Toledo. Colocada em 274  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 275  

por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.6. Of./EA/33/07042020 - 276  

Solicita prorrogação do claro   1248936, do Prof. Roberto da Silva 277  

Mauro.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 278  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 279  

1.2.7. Of./EA/35/07042020 - Solicita prorrogação do claro 1251317, da 280  

Profa. Theda Cabrera Gonçalves Pereira. Colocada em discussão e, a seguir em 281  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 282  

unanimidade dos presentes. 1.2.8. Of./EA/37/07042020 - Solicita prorrogação do 283  

claro 1248944, tendo em vista saída da Profa. Rebeca Laino Gama. Colocada em 284  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 285  

por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.9. Of./EDF/26/13042020 - 286  

Solicita prorrogação do claro 1250205, da Profa. Dra. Ana Karina Amorim 287  

Checchia. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 288  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 289  

1.3. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 1.3.1. Of./EA/24/07042020 - Solicita 290  

prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. Elaine Fernandes de 291  

Oliveira Santos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 292  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 293  

presentes. 1.3.2. Of./EA/26/07042020 - Solicita prorrogação de prazo do contrato 294  

de trabalho da Profa. Lucia Matias da Silva. Colocada em discussão e, a seguir 295  

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, 296  

pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. Of./EA/28/07042020 - Solicita prorrogação 297  

de prazo do contrato de trabalho da Profa. Luciane Fernandes de Goes 298  

Bazetti. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 299  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 300  

1.3.4. Of./EA/30/07042020 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de 301  

trabalho da Profa. Maila Beyer. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 302  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 303  

unanimidade dos presentes. 1.3.5. Of./EA/32/07042020 - Solicita prorrogação de 304  

prazo do contrato de trabalho da Profa. Maria Elena Roman de Oliveira 305  

Toledo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 306  



Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 307  

1.3.6. Of./EA/34/07042020 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de 308  

trabalho do Prof. Roberto da Silva Mauro. Colocada em discussão e, a seguir em 309  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 310  

unanimidade dos presentes. 1.3.7. Of./EA/36/07042020 - Solicita prorrogação de 311  

prazo do contrato de trabalho da Profa. Theda Cabrera Gonçalves 312  

Pereira. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 313  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 314  

1.3.8. Of./EDF/25/13042020 - Solicita prorrogação de prazo de contrato de 315  

trabalho da Profa. Dra. Ana Karina Amorim Checchia. Colocada em discussão e, 316  

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 317  

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. CLARO TEMPORÁRIO:  1.4.1. 318  

Of.EA/38/13042020 - Solicita a criação de 2 (dois) claros temporários, tendo em 319  

vista o encerramento dos contratos das Profas. Eunice Massumi Guibu (claro 320  

nº 1249860) e Silvia Szterling Munimos (claro nº 1251317), a partir de 26 e 321  

30/07/2020, respectivamente. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 322  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 323  

unanimidade dos presentes. 1.5. ADIAMENTO DE PROCESSO SELETIVO:  1.5.1. 324  

Of. EDF 021/FE/27032020 - REFERENDAR - Solicita que a Direção providencie o 325  

imediato adiamento do Processo Seletivo, regido pelo Edital FEUSP n. 12/2020, 326  

para a contratação de um docente por prazo determinado, para ministrar a 327  

disciplina EDF1665  Libras  Língua Brasileira de Sinais. A razão da presente 328  

solicitação reside na impossibilidade de dar prosseguimento às ações 329  

previstas no edital. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 330  

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 331  

presentes. 2. RE/CREDENCIAMENTO: 2.1. Memo. EDM/55/FE/9.4.2020 - Pedido 332  

de recredenciamento apresentado pela Profª Drª Cláudia Valentina Assumpção 333  

Galian. Parecer favorável elaborado pela Profa. Dra. Sandra Sawaya  EDF 334  

FEUSP.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 335  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 336  

2.2. Memo. EDM/54/FE/9.4.2020 - Pedido de credenciamento apresentado pela 337  

Profª Drª Mônica Caldas Ehrenberg. Parecer favorável elaborado pelo Prof. Dr. 338  

Elie Ghanem  EDF FEUSP.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 339  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 340  




