
1 517' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

2 DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas do trigésimo dia do mês de

3 janeiro de dois mil e vinte, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a 517a Reunião

4 Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor

s Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros:

6 Professores Doutores Rosangela Gavioli Prieto, Ermelinda Moutinho Pataca, Fabiana

7 Augusta Alves Jardim, Rogério de Almeida, Rubens Barbosa de Camargo, Bruno

8 Bontempi Júnior, Mõnica Appezzato Pinazza, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Teresa

9 Cristina Rebolho Rego de Moraes, Mana Letícia Barros Pedroso Nascimento, Ana Paula

io Duboc Karma Soledad Maldonado Molha e Senhora Minam Fernandes Muramoto.

li representante discente da pós-graduação e Senhora Letícia Pires de Oliveira,

12 representante dos servidores não docentes. Na ocasião, o Senhor Diretor justificou as

13 ausências das Professoras Doutoras Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Mana

14 da Graça Jacíntho Setton, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Ana Luiza Jesus Costa e

i5 Katiene Nogueira da Salva, Havendo número legal o Senhor Diretor declara aberta a 517g

i6 Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. !!.E4:BIE -- D!$çy$S:ÃQ.E.yQTAÇÃO

17 DE ATAS -- /fem í. Discussão e Votação da .Ata 5í5' Reunião Ordf'nada da

18 Congregação db FEUSf), rea/izada no dla 28/77/2079. Colocada em discussão e. a

19 seguir em votação, a Congregação aprovou por lO (dez) votos e 03 (três) abstenções. !E

20 PARTE -- EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o

2i Expediente da Diretoria, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que a Profa.

22 Myríam Krasilchik recebeu o Prêmio USP "71ra/efóda pe/a /notação", e que foram

23 convidados para a cerimónia que será realizada no dia 08/04/2020 na sala do Conselho

24 Universitário. Outra notícia é que a Biblioteca teve alteração de chefia e reorganização de

25 seus trabalhos e suas ações. Comenta que a rotina e dificuldades enfrentadas pelos/as

26 funcionários/as da Biblioteca têm sido mais discutidas no CTA. Desde o ano passado

27 estavam envolvidos com questões do trabalho e principalmente as questões da segurança

28 dos/as funcionários/as e frequentadores/as. Acrescenta que teremos mudanças em outros

29 setores, mas estão aguardando o retorno de pessoas que estão de férias, algumas

30 pessoas que foram convidadas a mudar de setores e também receberemos

3i funcionários/as novos/as. Comunica que a Pós-Graduação agora está sendo chefiada

32 pelo funcionário Senhor Ricardo Dias Sacco, a Senhora Ana Paula Martins Braga

33 continua, temos o Senhor Gilmar Silva Neves que veio do IB na troca com o Senhor

34 Marcelo de Souza Ribeiro, ele já tinha experiência com a Pós-Graduação, e agora está



35 chegando a Senhora Luciene Soares que trocou com o Senhor Antonio Cardos de Martín

36 (Toninho), ela veio da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e também tem

37 experiência em Pós-Graduaçãol a Senhora Marina Beyer Taguchi, da Inspetoria de
38 Alunos já está também trabalhando na Pós-Graduação e a Senhora Rosana Gomez

39 Romero Pedroso foi para a Escola de Aplicação. Na ocasião, menciona que a funcionária

40 Senhora Diana Soubihe de Oliveira neste mês teve uma liderança, uma pró-atividade e

4i um desempenho muito bons. Continuando, informa que para o lugar do Senhor Ricardo

42 Dias Sacco na Comissão de Pesquisa irá a Senhorita Carolina Freire, que é ex-aluna da

43 Pedagogia e que trabalhou na creche/USP. Na oportunidade, expressa, que é importante

44 dizer que as pessoas precisam aprender o exercício das novas funções, leva um tempo

45 mas acabam se realocando, pois os funcionários que já trabalhavam na seção estão

46 dando todo apoio e ajuda, e que é importante a cooperação dos estudantes e,
47 principalmente, dos professores. Na sequência, comunica que aconteceu a reunião dos

48 dirigentes nos dias 18 e 19 de dezembro e, no dia 19, aconteceu a comemoração da FE,

49 ele e o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos se revezaram nesse momento, e que

50 já enviou pelo boletim os comunicados referentes a dezembro e espera a reunião de hoje

5i para abordar o que foi discutido. A respeito do assunto, diz que os dois pontos mais fortes

52 da reunião foram a reorganização dos departamentos e o quadro dos funcionários.

s3 Comenta que a USP tem cerca de 220 departamentos, desde aqueles com quantidade

54 muito pequena de professores e outros com uma quantidade muito grande. Sempre quem

55 esteve à frente dessa Comissão era o Professor Catalani do Instituto de Química, mas na

sõ reunião de dezembro foi o próprio Reitor que tratou do assunto. Relata que o Reitor disse

57 que deu todos os elementos para as unidades repensarem suas organizações. Uma

58 quantidade administrável é de 22 a 25 docentes por departamento. Recorda, na ocasião.

59 que a próxima reunião dos dirigentes será nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Ribeirão

60 oreto, e ele e o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos avaliaram que não podem

õi deixar de participar, então propõem antecipar a reunião da Congregação de fevereiro para

õ2 0 dia 20/02/2020. Comenta que ainda que não chegou a pauta, mas foram avisados

õ3 formalmente que acontecerão mudanças também na organização da Reitoria. Com

õ4 relação à questão dos funcionários, as pessoas que fizeram uso da palavra reclamaram

õ5 principalmente da ausência de funcionários técnicos. Reclamaram também de maneira

6õ geral da ausência de outros profissionais, mas há um entendimento por uma parte muito

67 grande dos dirigentes que não há falta de funcionários, mas sim necessidade de aproveitar

õ8 melhor os que estão nas unidades. Continuando, diz que a Congregação sugeriu que
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fosse encaminhado à Reitoria um ofício fazendo pressão com relação ao caso da

Professora Doutora Mana Elice de Brzezinski Prestes (IB) e tiveram resposta do Reitor e

da própria professora, que agradeceu a Congregação, e outra do Diretor do IB. Na ocasião

o Senhor Diretor faz a leitura da carta do Reitor, na seguinte conformidade: ':Em atenção

ao OF/SD/255/FE, de 17/12/2019, por meio do qual a Congregação da Faculdade de

Educação manifesta apoio à Profa. Dra. Mana Ellce de Brzezinski Prestes e solicita

providências com relação à sua situação, venho informar que esta Reitoria instaurou

processo administrativo disciplinar visando à completa apuração dos fatos em questão,

bem como determinou o afastamento cautelar do servidor a quem se imputa infrator. Na

oportunidade, apesento a V.Sa. minhas cordiais saudações. Vahan Agopyan -- Reitor." A

seguir, relata que outro assunto que nem deu tempo de colocar na pauta, mas também

pensa que não precisaria, pois é um assunto que já tem uma proposta para apresentar

que é o seguinte, lendo a mensagem: "Prof Dr. /Mancos /Ve/ra, d/redor da FEC/SP. Venho

por esta solicitarmeu afastamento da condição de ouvidorda FEUSP, pormotivo de saúde

(estou realizando uma série de procedimentos pré-operatórios). Aproveito para agradecer

o voto de confiança que me foi dado ao ser indicado pela Congregação de nossa
faculdade, assim como todo o apoio e atenção que recebi porparte da Direção. Esperando

continuar colaborando com nossa faculdade, atenciosamente. ProfessorDr. Sênior Waldir

Cauvz7/a. São Pat//o 29 de jade/ro de 2020." A propósito do assunto, expressa que o

Professor Doutor Waldir Cauvilla já havia avisado no final do ano que tinha em vista a

realização de uma cirurgia em fevereiro, embora ele venha realizando as funções de

Ouvidor com bastante serenidade e discernimento. Quando souberam começaram a

pensar em outra pessoa, e se a Congregação aceitar a proposta, gostariam de indicar o

Professor Doutor Manoel Oriosvaldo de Moura. Explica que ele foi consultado e concorda

com a indicação. Nesse sentido, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra pergunta se

todos estão de acordo com a referida indicação e, colocada em votação, foi aprovada pela

unanimidade dos presentes, 14 (catorze) membros. Item 2. Expediente das Comissões

e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Não houve manifestação. b.
Conselho de Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto

informa que não ocorreu reunião do CoG nem da Comissão de Graduação e que também

não traz nenhuma informação sobre as matrículas da Pedagogia, pois ainda não foram

finalizadas. Comunica, na ocasião, que dia 13 de fevereiro acontecerá a reunião a Reunião

Pedagógica, com ênfase no Programa de Formação de Professores. c. Conselho de Pós-

Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca comunica
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que houve alterações nos procedimentos e funcionários na CPG. Na ocasião, menciona

que a funcionária Senhora Diana Soubihe de Oliveira permanece como a funcionária mais

antiga e talvez a Senhora Claudia Regina Pares Nunes nos deixe. Comenta, na

oportunidade, que está sendo um desafio, pois a mudança foi muita rápida, mas há

perspectiva positiva dos funcionários, que estão trabalhando de forma colaborativa e

autónoma e que a relação com alguns docentes está desgastada não só com os

funcionários, mas com ela também. Continuando, comenta que parece que as pessoas

estão se acostumando com as novas normas de depósitos, mas o que está aumento são

os pedidos de prorrogações. Explica, que além dos depósitos, estão numa fase de

mudança de distribuição de bolsas, estão recebendo a documentação e é a primeira vez

que fazem uma seleção sócio-económica. Manifesta que na próxima reunião vão discutir

a transição do coordenador e da presidência da CPG, levando a possibilidade dessa

separação da presidência da CPG e da coordenação do programa. d. Conselho de

Pesquisa. Não houve manifestação. e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária.

Com a palavra, o Professor Doutor Rogério de Almeida comenta que acompanhou o

trabalho da Professora Doutora Mana Ângela Borges Salvadori e pediu para deixar

registrado seu agradecimento, pois estava em licença-prêmio e que ainda não tiveram

reuniões do CoCEx e da CCEx. f. CClnt/Nac. Com a palavra, a Professora Doutora Ana

Luiza Jesus Costa informa que não tiveram reunião desde a última Congregação e

comunica da recepção dos estudantes estrangeiros nos dias 17 e 18/02, sendo 2 alunos

da Colõmbia, l aluno do Chile e o l aluno peruano que continuará mais um semestre na

FEUSP. g. Expediente da Diretoria Escola de Aplicação. Com a palavra, o Professor

Doutor Marcos Garcia Negra comunica que não há a representação da Escola, mas um e-

mail enviado pelas Professora. Mana de Fátima e Marlene. Lê e-mail: ':Pro/l Marcos, Bom

dual Recebemos o memorando 046/2019, informando o recurso apresentado por famílias

do 6' EF na Sessão Ordinária da Congregação em 12/12/2019, bem como o adiamento

temporário do registro nos prontuários dos alunos. Informamos que em 30/01/2020, a

direção e a vice-direção da EA estarão em férias, além disso as citas referentes às

reuniões de Conselho de Escola que discutiram o assunto estão em processo de

elaboração e serão submetidas à aprovação na reunião agendada para 19/02/2020.

Atenciosamente, Profa. Marlene lsepi-- Diretora da Escola de Aplicação da FEUSP." Com

esta resposta o Senhor Diretor informa que adiaram o assunto para uma próxima

oportunidade e as respectivas famílias já foram informadas. Item 4 - Expediente dos

Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda



137 Moutinho Pataca comunica que o MEB recebeu a funcionária Senhora Elaine Cristina

138 Barrelo, ex-chefe da Biblioteca e estão estudando os documentos do Museu e pensando

139 na melhor organização dos materiais. Tem perspectiva positiva, pois a funcionária já tem

i40 projetos para aplicação junto a Escola de Aplicação, favorecendo a formação e a pesquisa.

14i Comenta que está muito feliz e otimista com a chegada da profissional. Com a palavra, o

142 Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior relata que na reunião do departamento

i43 mencionou sobre os muitos eventos sem divulgação, se fosse possível no início de cada

i44 mês ou a cada dois meses, enviar um e-mail com os calendários dos eventos da Unidade.

145 Com a palavra, o Professor Doutor Rogério de Almeida se prontificou a estudar maneiras

146 de melhor atender à sugestão do Senhor Chefe do EDF. Com a palavra, a Professora

147 Doutora Monica Appezzato Pinazza explica que só quer fazer uma sinalização porque não

148 é a pauta para isso, mas diz que se surpreendeu com o amadurecimento da funcionária

149 Senhora Diana Soubihe de Oliveira funcionária da pós-graduação. Comenta que ela se

i50 mostrou tranquila face a atual situação do setor e assumiu um papel de liderança muito

i5i importante no período de férias. Com a palavra, a Senhora Leticia Pares de Oliveira se

152 apresenta como a nova representante dos funcionários. !!JIPARTE - ORDEM DO DIA --

153 1. CONCURSO: 1.1. CONTRATAÇÃO: 7.í.í. Jl#emo ED/l&{4/FEZ070í2020 -

154 REFERENDAR - Solicita que autorize a contratação da Profa. Dra. Michela

ls5 Tuchapesk da S//va. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação

15õ referendou a contratação acima por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes.

151 1.1.2. Memo EDM/5/FE/07012020 - REFERENDAR - Solicita que autorize a

158 contratação da Prosa. Dra. Patrício .Aparecida do .empa/o. Colocada em discussão e,

159 a seguir, em votação, a Congregação referendou a contratação acima por 14 (catorze)
160 votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. RELATORIO FINAL: í.2.í. Re/afódo Fina/

lõl do Concurso Público de Títulos e Provas para provimento de l(um) cargo de

lõz Professor Doutor (n' 1233050), referência MS-3, em RDIDP, no EDA, nas disciplinas:
lss EDAOIOI - Fundamentos Económicos da Educação; EDA1221/1222 - Política e

164 Organização da Educação Básica - POEB le ll e EDA0463 - Política e Organização

165 da Educação Básica no aras//. Edi'fa/ FEUSP Do 69/2079. Colocada em discussão e, a

lõ6 seguir, em votação, a Congregação aprovou por 14 catorze) votos, pela unanimidade dos

i67 presentes 1.3. RECURSO: 7.3.í. RECURSO - ED(/ARDO JHIVC/ÁR/O - Referente

lõs Concurso Público de Títulos e Provas para provimento de l(um) cargo de Professor

iõ9 Doutor, referência MS-3, em RDIDP, no EDA, nas disciplinas= EDA1221/1222 -

170 Política e Organização da Educação Básica le ll e EDA0463 - Política e Organização



nl da Educação Básica no Brasil(Licenciatura). Edital FEUSP n' 80/2019 - Resposta da
llz Procuradoria Acadêmica/Procuradoria Geral da USP ao recurso de Sr. Eduardo

n3 ./amuado. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação indeferiu por

i74 09 (nove) votos, 04 (quatro) votos contrários e 01 (uma) abstenção, o recurso impetrado
175 pelo candidato Professor Doutor Eduardo Januário contra decisão de indeferimento de

176 sua inscrição no concurso público pelo Edital FEUSP no 80/201 9, publicada no D.O.E.S.P

177 de 17/12/2019, tendo em vista que o mesmo não atendeu os termos do Edital FEUSP no

n8 080/2019, item 1, alínea IV (título de eleitor). 2. SEGUND:A yIA DE DIPLOMA: 2.í.

n9 0f./CPG/484/24012020 - REFERENDAR - ALESSANDRA FERNANDES BEZERRA -

lso Solicita emissão da segunda via de diploma de doutorobtído pela FEUSP. Co\ocada

18i em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação referendou por 14 (catorze) votos,

í82 pela unanimidade dos presentes, a emissão de 2' Via de diploma para a interessada. 2.2.

lss Of./CPG/485/27012020 - PEDRO XAVIER RUSSO BONETTO - Solicita emissão da

i84 segunda via de diploma de mestre obtido pela FEUSP. Co\ocada em d\scussão e. a

185 seguir, em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos

186 presentes, a emissão de 2a Via de diploma para o interessado. 3. OUTROS ASsuNTos:

181 3.1. RETIRADO DE PAUTA - Representação dos sewidores técnicos e
i88 adm/nistraf/vos nos Canse/hos de Departamento. Colocada em discussão o Senhor

i89 Diretor contextualizou dizendo que a questão foi apresentada pela direção da FM/RP ea

i90 reitoria através da CLR implantou a sugestão ao Regimento da USP, sem que houvesse

19i consulta prévia ou possibilidade de alterações. A assunto foi retirado de pauta para
i92 discussão com os funcionários. 3.2. Documento do ELEVO-Da/wln/USP. Colocada em

193 discussão o Senhor Diretor lembra que se trata do Núcleo de Pesquisa que é coordenado

194 pelo Professor Doutor Nélio Marco Vincenzo Bizzo, o qual solicitou uma manifestação da

195 Congregação. Menciona, na oportunidade, que o referido documento já foi publicado em

196 vários órgãos de comunicação dentro e fora da USP e que respeita o que está escrito e

197 subscreve o mesmo. Colocado em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze)

198 votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. Ca/fa do Prof Dr. Brado Bonfemp/ Jún/or

199 solicitando que a Congregação requeira esclarecimentos à CERT. Co\Geada em

200 discussão o Professor Doutor Bruno Bontempi Junior esclarece que a CERT não está

20i acolhendo os novos docentes e, tampouco, elaborando critérios para que os mesmos

202 possam segui-los. Reitera que não tem respeitado os pareceres elaborados pelos

203 professores externos aos departamentos e ainda às aprovações desses pareceres pelos

204 colegiados (Conselhos dos Departamentos, CTAs e Congregações) das unidades. Com a



205 palavra, a Professora Doutora Monica Appezzato Pinazza menciona que concorda e

20õ compactua com a posição do Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior e sente a ausência

207 absoluta da CERT com outras instâncias, como por exemplo, nas comissões de

208 avaliações. O Professor Doutor José Sérgio Fonseca de Carvalho esclarece que se trata

209 de conduta desrespeitosa com os pareceristas externos e com a própria instituição. Na

2io ocasião, o Professor Doutor Rogério de Almeida também endossa as palavras dos

2il colegas. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca esclarece que

2i2 saiu publicação na Folha de São Paulo e também no Jornal da USP, a saída de inúmeros

2i3 docentes da USP e outros estão solicitando suas aposentadorias previamente e também

2i4 muitos afastamentos sem vencimentos. Na sequência, a Professora Doutora Ana Luiza

2i5 Jesus da Costa relata que é angustiante quem tem que apresentar relatórios de ingresso

2iõ desde 2014 e que a CPA não assumiu essa configuração. O Professor Doutor José Sérgio

2i7 Fonseca de Carvalho explica que é gravíssima essa desconsideração da CERT para com

2z8 as unidades, principalmente, as humanidades e que teremos que elaborar um texto, com

2i9 a aprovação da Congregação e encaminha-lo às unidades que mais têm sofrido com

220 essas incongruências (FE, FFLCH, EACH, IP, etc.) ao Conselho Universitário. Nesse

22i sentido ficou o Professor Doutor José Sérgio Fonseca para elaborar um texto destacando

222 0 autoritarismo da CERT, para envio à Reitoria e as demais unidades da USP.Colocado

223 em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 01 (uma) abstenção.

224 Finalizando, nade,pois havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e todas

'zi G uç;L!,.p-':-r'BI içeiJ2oa a reunião. E, para constar eu, Siqbey }/lama FontaDetti, Assistente

será%assinada por mim

.na reunião em que
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