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515' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. As nove horas do vigésimo oitavo dia do

mês de novembro de dois mil e dezenove, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-

se a 515a Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a

presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença

dos membros: Professores Doutores Vinício de Macedo Santos, Rosangela Gavioli Prieto,

Ermelinda Moutinho Pataca, Fabiana Augusta Alves Jardim, Mana Angela Borges

Salvadori, Rubens Barbosa de Camargo, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, José

Sérgio Fonseca de Carvalho, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Mana da

Graça Jacintho Setton, Mana Letícia Barros Pedroso Nascimento, Maurilane de Souza

Biccas, Ana Luiza Jesus Costa, Karma Soledad Maldonado Molha e Katiene Nogueira da

Salva, Senhora Adriana Tolentino Sousa, suplente da representante discente da pós-

graduação e Senhora Vanessa Santos Maciel, representante dos servidores nào

docentes. Na ocasião, o Senhor Diretor justificou as ausências das Professoras Doutoras

Carmen Sylvia Vidigal Moraes e Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes. Havendo

número legal o Senhor Diretor declara aberta a 51 5a Reunião Ordinária da Congregação

da FEUSP. I' PARTE -- DlSÇy$S:4QEVOTAçÃO DE ATAS -- /fem í. Discussão e

Votação da Ata 514: Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia

3í/7í/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por

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

da Diretoria da FEUSP. Iniciando o Expediente da Diretoria, o Professor Doutor Marcos

Garcia Negra informa que em algum momento vai interromper a reunião para realizar a

cerimónia de aposição da fotografia da Professora Doutora Belmira Amélia de Barros

Oliveira Bueno. Continuando, diz que está projetado na tela o convite encaminhado aos

professores aposentados da FE, um evento que foi sugerido pelas chefias dos

departamentos, para que na medida do possível eles possam tomar conhecimento das

atividades que a FE têm feito e também das mudanças em alguns procedimentos que as

condições nos obrigaram a fazer. Comenta que essa conversa também foi puxada pela

pós-graduação. Explica, na ocasião, que na reunião realizada com a pós-graduação

surgiu a ideia que se produzisse um documento que orientasse os professores

aposentados de que forma eles poderiam colaborar. Nesse sentido, foi encaminhado às

comissões estatutárias uma solicitação para que enviem até amanhã sugestões desse

processo. Na oportunidade, menciona que outro item foi a reunião com o Reitor no dia

OI/l 1 , onde se reuniram os diretores das unidades de Ciências Humanas. Relata que o



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Reitor questionou a ausência dos diretores da FD/FEA/IRI e que cada diretor tinha

combinado de apresentar as suas questões. Explica que a FE comunicou o percentual

dos professores temporários (1 9%). O Reitor se assustou dizendo que a média da USP é

5%. Seguindo uma recomendação do Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo,

elaboraram um oficio com os dados levantados junto ao DP e ADUSP, mostrando a

situação em 201 4 e como essa situação veio se precarizando com os passar do tempo.

Nesse documento encaminhado ao Reitor, onde explica também que a realização dos

concursos que estão em andamento não alivia em nada, uma vez que ocorreram

aposentadorias. Cita que a ADUSP informou é que a nossa faculdade a que tem maior

quantidade de professores temporários. Ainda sobre a reunião com o Reitor, uma outra

questão que colocou foi o caso da CPI dos funcionários. Comenta que foi a única resposta

que o Reitor deu sem responsabilizar as unidades. Continuando, menciona que fez uma

queixa também sobre o modo como os professores têm sido avaliados junto à CERT. Na

sequência, comunica que tiveram reunião do CO, onde foram aprovadas as Diretrizes

Orçamentárias. Na reunião coube a ele, por orientação e solicitação do Grupo de

Educação Infantil, defender as creches com o documento elaborado pelas Professoras

Doutoras Mana Letícia Nascimento e Made Claire Sekkel do Instituto de Psicologia. O

enfoque foi uma das consequências da falta de vagas nas creches - as estudantes que

não têm com quem deixar suas crianças, o que as leva a trazê-las para as salas de aula.

Pensa que teve um efeito positivo, pois assim que terminou sua fala o Pró-Reitor de

Graduação disse que precisava discutir com ele esse assunto das mães. Ele informou ao

Pró-Reitor que na faculdade já haviam discutido o assunto e tinha uma proposta. Graças

à fala da Senhora Neli, representante dos funcionários, o Reitor recuperou o assunto da

CPI e pediu para esperar a publicação no Diário Oficial. A USP solicitou à CPI a inclusão

de um anexo no relatório, onde explica porque aquelas pessoas são responsabilizadas

pelos recursos em formato de adiantamento. Continuando, relata que há uma instância

dentro do CO que é a COP e a outra é Controladoria Geral que fica de olho nas contas.

Comunica que foram apresentadas as Diretrizes Orçamentárias para 2020 e o que mais

nos interessa é o aumento de 5% da dotação para cada unidade, além da estimativa de

chegar em 2022, com o Plano Plurianual, ao máximo de 80% do que é alocado na USP

para despesas com a folha de pagamento. Depois dessa apresentação, o presidente da

Controladoria Geral fez críticas, pois o documento chegou em cima da hora e não tiveram

tempo de discutir, afirmou que aqueles dados estavam supervalorizados. Em seguida,

fizeram fila para falar e a fala principal foi sobre contratação e com esse cenário



69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

apresentado não há contratação e nem progressão horizontal. O presidente da COP

informou que estão trabalhando com Plano Plurianual e não haverá contratações até 2022

e que a USP ainda não alcançou a distribuição de 60% de funcionários e 40% docentes.

Na ocasião, o Reitor foi questionado sobre os docentes prometidos. O Vice-Reitor explicou

que esse ano foram distribuídas 300 vagas. Explica, que foram reservadas 1 50 vagas para

o ano que vem, mas fazem cálculos que as contratações serão apenas em 2021 , ficam

faltando 1 00 vagas. Dessas 100 vagas, 50 destinam-se a projetos interdisciplinares, que

até agora não foram distribuídas e as outras 50 destinou-se aos projetos acima de 2

milhões. Ainda com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira comenta que

tiveram que antecipar a reunião da Congregação de dezembro para o dia 12 porque

teremos uma série de concursos no período e os relatórios precisam ser aprovados na

Congregação. Se a reunião acontecer no dia 19, não teremos tempo de publicar e dar

início ao processo de contratação. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo

Santos relata sobre a participação da FE no INEI, que foi em Toronto, Canadá, onde ele

e a Professora Doutora Ana Paula Martinez Duboc representaram a unidade e que

elaboram um pequeno relatório que está anexado na pauta. Item 2. Expediente das

Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Com a palavra, a

Professora Doutora Carlota Boto informa que na reunião do CO o assunto mais importante

foi a questão do orçamento e que será estendido para a próxima reunião e a questão da

não contratação de funcionários. b. Conselho de Graduação. Com a palavra, a

Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto informa que ocorreu um CoG no dia 21/1 1 ,

mas que não teve nenhum ponto a ser trazido para a Congregação. Explica que a única

discussão que apresentou foi o fechamento de vagas de alguns cursos do período noturno

com transposição para o período vespertino ou matutino e que isso tem ocupado o CoG,

dado o nosso compromisso público de manter vagas no noturno. Na ocasião, agradeceu

os docentes que participaram do evento dos 15 anos do Programa de Formação de
Professores, tiverem 2 dias de debates muito interessantes. Na sexta-feira uma mesa

mostrou a diversidade e a forma que cada unidade implantou o Programa. Continuando,

comunica que tiveram reuniões no semestre passado onde alguns coordenadores de

CoCs anunciaram que havia uma certa ingerência do CEE nos currículos dos cursos de

licenciatura, mas ainda não tinham nenhuma manifestação formal. Explica que no dia

19/09 receberam uma solicitação do IQ, pedindo para que uma disciplina eletiva deles

deixasse de constar no Júpiterweb como eletiva e passasse a optativa. Usaram o

argumento de que a disciplina era muito avançada para permanecer num rol de disciplinas
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optativas oferecidas naquele instituto - EDF0294. Discutiram isso no âmbito da CG e

tomaram algumas decisões. Fizeram uma consulta a todas as licenciaturas da USP

tentando recolher dados que pudessem trazer um panorama do que vem acontecendo.

Receberam as respostas e montaram um quadro que informa a ingerência tanto no IB,

quanto no IQ, exatamente na mesma disciplina. Explica que um curso da ECA também

teve esse tipo de recomendação e com isso estão atualizando o quadro e pedindo mais

informações detalhadas. Na próxima reunião da CLIP- Câmera de Licenciatura e Apoio

Pedagógico discutirão esse assunto. Com a palavra, o Professor Doutor José Sergio

Fonseca de Carvalho chama a atenção que temos que ter um documento onde o CEE

explicite essa ingerência, comunicar as razões para uma interferência desse grau e dessa

magnitude. c. Conselho de Pós-Graduação. Não houve manifestação. d. Conselho de

Pesquisa. Com a palavra, a Professora Doutora Fabiana Augusta Alves relata que não

tiveram reunião do Conselho de Pesquisa e a última acontecerá no dia 1 1 de dezembro.

Na ocasião, comenta que na reunião presidida pelo Professor Doutor Emerson de Pietri,

houve uma discussão sobre a Comissão de Etica. Menciona que teve a proposta da

comissão ser composta por l docente membro da Comissão de Pesquisa, da Comissão

de Pós-Graduação e os discentes com a possibilidade de outras indicações. A Comissão

de Pesquisa discutiu que seria interessante que a Congregação definisse o modo de

consulta e quais instâncias consultar para que a CPq e CPG pudessem fazer essas

indicações. Nesse sentido, também pensou-se que a CG e CClnt pudessem ser

consultadas, não pedindo a indicação, mas perguntando se é interessante a indicação.

Na oportunidade, informa que o edital de distribuição de claros docentes não passou por

nenhuma reunião do Conselho de Pesquisa. e. Conselho de Cultura e Extensão

Universitária. Não houve manifestação. f. CClnt/Nac. A Professora Doutora Cada

Biancha Angelucci informa que a última reunião da CClnt foi em novembro. Na ocasião,

lembra que realizaram uma oficina de internacionalização, não nos moldes como tem sido

feito até agora, avaliaram que não tinham organização suficiente para trazer
representantes de ouros países, vão deixar para o próximo ano e que as oficinas tiveram

caráter de discussão interna. Explica que no primeiro dia fizeram uma plenária com a

coordenação de convênios, cerca de 66 convênios. Diz que essa plenária teve o sentido

de responder e dar continuidade às discussões que fizeram no início do ano sobre qual é

a função da coordenação de convênlos e o que se espera dessa relação entre as duas

instituições, a FEUSP e a conveniada. A partir disso montaram um arquivo com a

organização de todas as informações relativas com a história daquele convênio celebrado.
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Vão encaminhar esse arquivo para coordenação de convênio. Menciona que no segundo

dia fizeram uma apresentação para estudantes que tenham interesse em realizar estágio

fora, tanto graduação ou pós-graduação. Ainda com a palavra, informa que receberam em

novembro colegas de Angola, Peru e Irlanda. Comenta que está sendo preparado o

primeiro relatório sobre as experiências de tutoria, pois não tinham essa experiência na

CClnt. O último informe é que preparam um material de apresentação falando sobre o

Brasil, a USP e a FE para ser apresentado nas conversas com outras instituições. Com a

palavra, a Professora Doutora Maurilane de Souza Biccas comenta que com essa

sistematização dos dados produzidos pela coordenação e também nessa perspectiva

específica do segundo dia, a gente já vê que existe uma sistematicidade de informar aos

alunos todas as possiblidades de processos/editais, um material muito didático que foi

apresentado pela funcionária Senhora Vanessa de Lama Carvalho, Secretária da

Comissão, que merece elogios, porque ela tem feito mais que a função exige graças ao

comprometimento de ajudar a pensar junto. Na oficina de escrita que realizaram esse ano,

1 5 alunos acolheram a proposta. Pretendem fazer nova rodada, pois será publicado um

livro com as experiências dos alunos. Nesse sentido parabeniza a coordenação pelo

trabalho. g. Expediente da Diretoria Escola de Aplicação. Não houve manifestação.

Item 4 - Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o

Professor Doutor José Sergio Fonseca de Carvalho comenta que tiveram a terceira

reunião da reorganização interdepartamental. Iniciaram a leitura dos documentos,

definiram que a comissão vai fazer novas entrevistas com 3 professores de cada

departamento entre os que estão há mais tempo, tempo médio e iniciantes. Vão fazer

essa rodada de entrevistas sobre a percepção deles da forma pela qual estão

organizados, ansiedades etc. Em fevereiro e na primeira quinzena de março se reúnem

para decidir se continuam com mais entrevistas, e a ideia fundamental é ter um grupo

mais geral de opiniões para depois pensar como expor para a faculdade. Com a palavra,

o Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior comenta que a comissão comemorativa dos

50/60 anos, fizeram uma reunião para fechamento e levantaram algumas questões

definitivas e outras que vão projetar que ficará para o ano que vem e que produzirão um

relatório a ser entregue na última Congregação. Acrescenta que no caminho em direção

à lanchonete há o Varal de Memórias organizado pela Professora Doutora Elizabeth dos

Santos Braga. Convida a todos a passar por lá e fazer essa leitura. Com a palavra, a

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim comunica que a Comissão de

Equidade, ao longo de todo mês de novembro, como uma maneira de marcar um espaço,



171 está desenvolvendo uma série de atividades. Está acontecendo também a 3a Semana de

172 Educação Etnico-racial. Com a palavra, a Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto

n3 comunica que foi aprovado o Programa Acolhe e na próxima semana terão a primeira

174 reunião, vão delinear um conjunto de ações. Menciona também que estão a todo vapor

275 com o GT Autonomia Acadêmica que será responsável por tratar do programa ou

17õ comissão, partindo daquela ideia do Letramento Acadêmico. A ideia é ter ações que

n7 possam não só acompanhar, mas subsidiar os estudantes de graduação e pós-graduação

178 em ações que possam melhorar sua escrita e a leitura. Comunica, ainda, que no dia 04/12

i79 encontrarão os professores que darão aula no primeiro semestre do Curso de Pedagogia

i80 já tentando conversar sobre uma açáo de acompanhamento e depois uma reunião com

18i todos os presidentes de comissão estatutárias para acertar em termos de ações, de

182 pesquisas, graduação, cultura e extensão e a CClnt. . lula PARTE - ORDEM DO DIA - l.

18s ELE\DOES: 1. 1. Memo. EDM/224/011 12019 - Indicação dos Profs. Mauricio Pietrocola

184 P. de Oliveira e Elite Cardos Ricardo, como titular e suplente, respectivamente, da

i85 FEUSP na CoC-l./cenclafura em Fís/ca. Colocada em discussão e, a seguir, em votação,

i8õ a Congregação homologou as indicações por 1 6 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos

187 presentes. 2. CONCURSO: 2.1. ABERTURA: 2.í.í. Of/ED.A/í33/25í72019 - So//c/fa

lss abertura de Concurso Público para Contratação de l (um) Professor Doutor, (claro

ls9 1235796), referência MS-3, em RDIDP, no EDA, nas disciplinas: EDA0463 - Política e

190 Organização da Educação Básica no Brasil(Licenciatura), EDA0692 - Políticas

191 Públicas de Educação de Jovens e Adultos e EDA0698 - Política Educacional e

192 D/versidade (Pedagogias. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

193 Congregação aprovou a referida abertura de concurso de Doutor por 1 6 (dezesseis) votos,

i94 pela unanimidade dos presentes. 2. í.2. JWemo EDM/238/25íí2079 - So/ic/ta abertura de

19s Concurso Público para Contratação de l (um) Professor Doutor, (claro 1235818),

19s referência MS-3, em RDIDP, na área de conhecimento de Ensino de História.

i97 Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou a referida

198 abertura de concurso de Doutor por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos

199 presentes. 2.2. INSCRIÇOES: 2.2.1. Of/EDF77í6/08íí20'r9 - /nsc/fções dos

zoo candidatos ao Concurso Público de Títulos e Provas para provimento de l(um)

zal cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, no EDF, nas disciplinas;
zoz EDF0223 - A constituição da subjetividade: infância e adolescência; EDF0294 -

1.0a Psicologia da educação: constituição do sujeito, desenvolvimento e aprendizagem

zoa na escola, cultura e sociedade; EDF0674 - Psicanálise, infância e educação e
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EDF0693 - A adolescência na contemporaneidade: uma abordagem psicanalítica e

ff/osófica. /isca de Insc/fios. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação aprovou as inscrições dos candidatos Professores Doutores Karla Cristina

Rocha Ribeiro, Denise D'Auria Tardeli, Katia Cristina Silva Forli Bautheney, Mariana

Aranha Moreira José, Adriana Simões Marino, Douglas Emiliano Batista, Lisiane

Fachinetto, Mana Lúcia Wochler Pelaes, Claudia Dias Prioste, Flavia Lara Garcia de

Oliveira, Nivaldo Alexandre de Freitas, Juba Mana Borges Anacleto, Mariana Inés

Garbarino, Paula Fontana Fonseca, Débora Ferreira Leite de Moraes, Gabriel Inticher

Binkowski, Patrícia do Prado Ferreira, Ronildo Deividy Costa da Silva, Eloy San Carlo

Máximo Sampaio, Lauren Ferreira Covara e Carolina Esmanhoto Bertol e indeferiu as

inscrições da Professora Doutora Verá Mana Reolon, por não apresentar o diploma de

doutor e do Professor Doutor Samuel Robes Loureiro, tendo em vista que seu

requerimento está solicitando inscrição no Edital FEUSP no 69/2019, ao concurso de

títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência (MS-

3), em RDIDP, claro/cargo n' 1 233076, junto ao Departamento de Filosofia da Educação

e Ciências da Educação (EDF), na Área de Conhecimento de Psicologia e Psicanálise,

conforme Edital FEUSP n.o 68/2019 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de

30/08/2019, por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.2.

Of./EDA/125/04112019 - Inscrições dos candidatos ao Concurso Público de Títulos

e Provas para provimento de l (um) cargo de Professor Doutor (n' 1233050),

referência MS-3, em RDIDP, no EDA, nas disciplinas: EDAOIOI - Fundamentos

Económicos da Educação; EDA1221/1222 - Política e Organização da Educação

Básica - POEB le ll e EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no

aras//. Ed. 69. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou

as inscrições dos Professores Doutores Carlos Antonio Gomes, Flávio Batista Ferreira,

Mariane Santos Françoso, Alessandro de Meio, Edison Trombeta de Oliveira, Júlio César

Augusto do Valle, Camila Perez da Salva, Abelardo Bento Araujo, Priscila Enrique de

Oliveira, Eliza Marcia Oliveira Lippe, Mana Eliza Nogueira Oliveira, Mana Lucia Wochler

Pelaes, Juliane Tibúrcio Silveira Fossaluzza, Natalia Cassettari, Rodrigo Rosa da Salva,

Marcia Regina Cordeiro Bavaresco, Andreza Barbosa, Mariana Aranha de Souza, Janaina

Cada Cavalcante Arauto, Rodrigo Barbosa e Salva, Paulo Vergilio Marques Dias, Daniel

Handan Triginelli, Samuel Robes Loureiro, Ana Paula Santiago do Nascimento, Sâmara

Cada Lopes Guerra de Arauto, Denise Carreira Soares, Rosemary Trabold Nicacio, Daniel

Tojeira Cara, Denise Cristina Corrêa da Rocha, Deise Rosalio Silva, Evandro de Carvalho
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Lobão, Eduardo Januário, Hélida Balardini Lança Vicente, Janaína de Figueiredo, Elina

Elias de Macedo e Jogo Francisco Migliari Branco e indeferiu as inscrições da Professora

Doutora Verá Mana Reolon, por não apresentar o diploma de doutor, da Professora

Doutora Rebeca Rocha Cardoso, por não apresentar nenhum documento comprobatório

e do Professor Doutor Samuel Robes Loureiro, por não apresentar comprovante de

votação, ao concurso de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor

Doutor, referência (MS-3), em RDIDP, claro/cargo n' 1 233050, junto ao Departamento de

Administração Escolar e Economia da Educação (EDA), na Área de Conhecimento de

Estado, Sociedade e Educação, conforme Edital FEUSP n.o 69/2019 de abertura de

inscrições, publicado no D.O.E. de 30/08/2019, por 16 (dezesseis) votos, pela

unanimidade dos presentes. 2.3. COMISSSÃO JULGADORA: 2.3.7.

Of./EDF/115/08112019 - Comissão Julgadora do Concurso Público de Títulos e

Provas para provimento de l(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em

RDIDP, no EDF, nas disciplinas: EDF0223 - A constituição da subjetividade: infância

e adolescência; EDF0294 - Psicologia da educação: constituição do sujeito,

desenvolvimento e aprendizagem na escola, cultura e sociedade; EDF0674 -

Psicanálise, infância e educação e EDF0693 - A adolescência na
contemporaneidade: uma abordagem psicanalítica e filosófica. Co\Doada em

discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou as indicações por 16

(dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes, da seguinte Comissão Julgadora:

Membros titulares: Profs. Drs. José Sérgio Fonseca de Carvalho (Professor Titular do

EDF/FEUSP), Paulo Henrique Fernandes Silveira (Professor Doutor do EDM/FEUSP),

Mana Inês Assumpção Fernandes (Professora Titular do IP/USP), Daniel Kupermann

(Professor Doutor do IP/USP), Roselene Ricachenevsky Gurski(Professora Associada da

UFRGS) e Elizeu Clementino de Souza (Professor Titular da UNEM). Membros

suolentes: Profs. Drs. Bruno Bontempi Júnior (Professor Associado do EDF/FEUSP),

Claudemir Belintane (Professor Associado do EDM/FEUSP-aposentado), Anna Carolina

Lo Bianco (Professora Titular da UFRJ), Monah Winograd (Professora Associada da

PUC/RJ e Sandra Francesca Conte de Almeida (Professora Doutora da UnB). 2.3.2.

Of./EDA/131/22112019 - Comissão Julgadora do Concurso Público de Títulos e

Provas para provimento de l (um) cargo de Professor Doutor (n' 1233050),

referência MS-3, em RDfDP, no EDA, nas disciplinas: EDAOIOI - Fundamentos

Económicos da Educação; EDA1221/1222 - Política e Organização da Educação

Básica - POEB le ll e EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no
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Brasa/. Ed.69. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou

as indicações por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes, da seguinte

Comissão Julgadora: Membros titulares: Profs. Drs. Soda Mana Portella Kruppa

(Professora Doutora do EDA/FEUSP), Ocimar Munhoz Alavarse (Professor Doutor do

EDA/FEUSP), Pedro Linhares Rossi(Professor Doutor do IE/UNICAMP), l-Juca-Pirama

Camargo Gil (Professor Adjunto da FE da UFRGS) e Mana Angélica Pedra Minhoto

(Professora Doutora da EFLCH/UNIFESP). Membros suolentes: Profs. Drs. Rosângela

Gavioli Prieto (Professora Doutora do EDA/FEUSP), Teise de Oliveira Guaranha Garcia

(Professora Associada da FFCLRP-USP, José Marcelino de Rezende Pinto (Professor

Titular da FFCLRP-USP), Nalú Farenzena (Professora Titular da UFRGS), Márcia

Aparecida Jacomini(Professora Associada da UNIFESP/Guarulhos/SP), Mana Abadia da

Silva (Professora Associada da FE/UnB), José Sérgio Fonseca de Carvalho (Professor

Titular do EDF/FEUSP), Nelson cardoso Amaral (Professor Associado ll da FE/UFG-

aposentado), Nicholas Davies (Professor Titular da FE/UFF-aposentado) e Marcos Edgar

Bassi(Professor Doutor da UFSC). 3. REVALIDA;çAQ. DE Dll?!::QMA: 3.í.
Proc. 17. 1.2436. 1. 7 -- PATRÍCIA LEONOR LOPEZ CARRILLO - Recurso referente ao

pedido de Revalidação de Diploma de Licenciatura em Letras/Inglês da interessada,

obtido na Universidade de Viga - Espanha. Parecer de mérito(INDEFERIDO) emitido

pela Profa. Ana Laura Godinho Lama (CoC-Licenciaturas/FEUSP). Co\Doada em

discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela

unanimidade dos presentes, o Parecer desfavorável, emitido pela Coc Licenciaturas,

frente ao recurso apresentado pela interessada P 4 7R/C/H l.EO/VOR l.OPEIZ CAIR/l.l.O,

sobre o seu pedido de revalidação do seu diploma de estrangeiro (Licenciatura em Letras --

Habilitação: Inglês) obtido na Universidade de Vigo, Espanha. 4. OUTROS ASSUNTOS:

4.1. Memo. EDM/223/01112019 - Aprovação do pedido de transferência da Profa.
Ráfia Rublo da EEFE-USP para o EDJl#. Colocada em discussão e, a seguir, em votação,

a Congregação aprovou a referida transferência por 1 5 (quinze) votos, pela unanimidade

dos presen\es. 4.2. Portaria FEUSP n' 029/2018 - Dispõe sobre a regulamentação do

Conde/ho Cansa/f/vo da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a

Congregação aprovou a continuidade do Conselho Consultivo da FEUSP até o final da

atual gestão/abril/2022, por 12 (doze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.3.

Proposta de Cronograma das Reuniões da Congregação da FEUSP para 2020.

Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou o cronograma

das Reuniões da Congregação da FEUSP, por l l (onze) votos, pela unanimidade dos
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presentes. 4.4. Relações no trabalho. Colocada em discussão o Professor Doutor

Marcos Garcia Negra informa que a partir de propostas elaboradas a partir da reunião do

Conselho Consultivo, a saber: Criar formas com que as pessoas sejam ouvidas, mas sem

expâ-las. Casos de violência contra qualquer pessoa devem ser apurados pela via

institucional. Criação de uma comissão para cuidar dos problemas de assédio. A formação

dos chefes no que diz respeito aos temas ligados a assédio moral deve ser feita de forma

compulsória como política institucional. Sistematização do Estatuto ou Normas para a

Organização do Trabalho e das Relações na Faculdade de Educação, com base em: l)

Mecanismos de combate institucional a situações de assédio, ou seja, está acontecendo

algum modo de relação no trabalho. 2) Preocupações de se abordar as relações de

trabalho e o modo de gestão do próprio trabalho. 3) Os limites dos/as docentes. 4) E a

responsabilidade dos gestores diante dos encaminhamentos, foi retomado o tema das

relações com ênfase em situações conflituosas entre docentes e funcionários, bem como

em outras interações do cotidiano da instituição. Essa discussão foi marcada a partir do

relato da Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca e contribuições da Professora

Doutora Mõnica Appezzato Pinazza, conforme o relato que a representante dos

funcionários, Senhora Vanessa Santos Maciel, compartilhou em nossa lista dos

funcionários no dia 08/1 0, sob o título "Quais são os problemas do seu setor?" Na ocasião,

o Senhor Diretor lembra que a melhora nas relações socioprofissionais é um ponto

importante do programa da atual gestão. Apresentou algumas propostas que foram
discutidas mas não deliberadas com base no texto "Memória da 4; a Reunião do Conselho

Consultivo" que foi encaminhada por e-mail no dia 25/1 1 . Ressaltou, na oportunidade, que

essa lista resulta da escuta e discussões em vários colegiados, entre eles o Conselho

Consultivo e Comissão de Equidade, por exemplo, e disse que há uma ct//fura hsf/fuc/ona/

que precisa ser modificada. O Senhor Diretor citou ainda, um caso em que alunos

procuraram funcionários/as para aprenderem a fazer algo que era atribuição de seu
orientador. Em seguida abriu as falas: O Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior achou

inadequada a utilização do termo cu/fura por sugerir algo imutável irremediável, ou algo

maior que o que é. Ele também afirmou desconhecer a existência de tratamento descortês

por parte de seus/suas colegas. Mas ressaltou que se, e quando isso ocorresse, que o

culpado fosse advertido, responsabilizados os envolvidos, mas sem generalizações.

Concluiu sua fala ao dizer que esta unidade é uma das melhores no quesito relações, ou

seja, que é um lugar em que as relações podem ser consideradas boas, se comparadas

às que ocorrem em outras unidades (conforme chegara ao seu conhecimento). Com a



341 palavra, a Professora Doutora Cada Biancha Angelucci disse que a dica geral é resolver

342 as situações de violência no momento em que ocorrem, pois do contrário, estas vão se

343 tornando abstratas e as discussões ficam vazias de fatos concretos, por isso muitas

344 pessoas desconhecem o que acontece. Houve consenso sobre o quanto a precarização

34s do trabalho de todos contribui para os conflitos. Com a palavra, a Professora Doutora

34õ Carlota Boto disse que ficaria receosa em solicitar serviços e que cultivada o hábito de

347 perguntar se o seu pedido estava de acordo com as atribuições do funcionário ou

348 funcionária, apesar de isso Ihe parecer bem "estranho". Ela se sentiu citada quando o

349 diretor contou o caso (porque havia sugerido as suas orientandas que procurassem

350 Orientações junto ao Centro de Apoio ao Gerenciamento de Projetos/CGP), mas quando

35i o Professor Doutor Marcos Garcia Neira detalhou os acontecimentos ela compreendeu

352 que não era ela a "culpada" ( tratava-se de uma situação em que o docente cedeu sua

353 senha de sistema, e o orientando foi pedir orientações Junto a Seção de Compras para

354 Operar o Sistema Mercúrio). A seguir, o Professor Doutor José Sérgio Fonseca de

355 Carvalho disse que de fato há uma hierarquia de natureza funcional e que por vezes ela

356 contamina as relações como um todo, o que não deveria acontecer. Sua percepção éa

3s7 de que medidas institucionais são importantes mas não dão conta de prever o que é

s58 imprevisível e que os "limites" são mais facilmente impostos quando a pessoa vítima de

359 grosseria se enxerga e se assume como igual. Sua impressão é a de que essas coisas

3õo não se conseguem com "cursinhos". Com a palavra, a Senhora Vanessa Santos Maciel

3õi explicou que existe uma "cultura de subserviência à categoria docente", materializada em

362 Orientações cotidianas sobre não se negar pedidos feitos por docentes, por exemplo. Foi

3õ3 aconselhado que existem conflitos entre interesses acadêmicos e administrativos: trâmites

3õ4 não tão simples e são geralmente ignorados por quem se preocupa exclusivamente com

3õs seus prazos e que talvez a elaboração de um Manual de conduta por parte da direção

36õ melhorada essas relações e que o assunto não se esgotaria por aqui e poderia entrar em

3õ7 discussão nas próximas sessões da Congregação. 4.5. Of/CG/37727772079 - P/oposta

as8 de atualização do Regulamento da Comissão de Estágios, Estudos Independentes

369 e Tuba/ho Como/emendar de Curso. Colocada em discussão e, a seguir, em votação,

370 a Congregação aprovou a referida proposta de atualização do Regulamento da Comissão

37i de Estágios, Estudos Independentes e TCC, por l l (onze) votos, pela unanimidade dos

alz presen\es. 4.6. Of./CPq/088/261 12019 - Manifestação em relação ao Edital de Seleção

373 da Propostas para Distribuição de C/a/os Docentes. Colocada em discussão e, a

374 seguir, em votação, a Congregação aprovou por l l (onze) votos, pela unanimidade dos
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presentes, os termos do ofício encaminhado pela Presidente da Comissão de Pesquisa

da FEUSP, Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim e que o mesmo será

encaminhado à Pró-Reitoria de Pesquisa, com a devida aprovação da Congregação.

Finalizando, nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e todas

Assistente

por mim

reunião em que


