
536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 
PAULO.  Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à 3 

distância. Às nove horas do trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte 4 
e um, realizou-se a 536ª Reunião Ordinária da Congregação à distância 5 
da  Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor Professor 6 
Doutor  Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 7 
Doutores  Vinício de Macedo Santos, Agnaldo Arroio, Carmen Sylvia Vidigal 8 

Moraes, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Rosângela Gavioli 9 
Prieto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Ana Paula Duboc, Valdir Heitor 10 
Barzotto, Anete Abramowicz, Teresa Cristina Rebollo Rego de Morais, Vivian 11 

Batista da  Silva, Maurilane de Souza Biccas, Claudia Rosa Riolfi,  Emerson de 12 
Pietri, Katiene Nogueira da Silva, Mônica Caldas  Ehrenberg e Roni Cleber Dias 13 
de Menezes, a Senhora Lisbeth Soares,  suplente do representante discente da 14 
pós-graduação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos 15 
servidores não docentes e a Profa. Ana Luiza Jesus da Costa, Presidente da 16 

CCInt como convidada da Direção. A Profa. Dra. Maria da Graça Jacintho Setton 17 
justificou ausência.  Havendo número legal, o Senhor Diretor declara aberta a 18 
536ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E 19 

VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação da Ata 535ª Reunião 20 
Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 26/08/2021. Colocada 21 
em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 22 
(dezesseis) votos a favor e 1 (uma) abstenção. IIª Parte – Expediente – 1. 23 

Expediente da Direção: Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira inicia 24 

a reunião dizendo que todos nós estamos acompanhando o avanço da 25 

vacinação, mas também acompanhando com preocupação a instabilidade 26 

do número de casos de vítimas e que nos aproximamos de 600 mil vítimas 27 

fatais, que é uma grande perda e uma grande dor para as famílias e 28 

amigos. Informa que o Comitê Permanente foi reativado e ampliado, a 29 

próxima reunião será dia 04 de outubro onde devem, possivelmente, 30 

fechar o protocolo para o retorno às atividades presenciais e encaminhá-31 

lo para toda a Unidade. Comunica que hoje enviaram mensagem aos 32 

alunos informando os horários de funcionamento dos setores a partir de 33 

04/10. Já estão finalizando a comunicação visual. As aulas continuarão 34 

remotas e também as atividades de cultura e extensão. Com a palavra, o 35 

Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos acrescenta que, como direção foram 36 

procurados por candidatos à reitoria, foram chamados para três reuniões 37 

onde os candidatos apresentaram seus programas. Os Profs. Carlotti e 38 

Maria Arminda, manifestaram interesse em conversar com a FE, se a 39 

Congregação concordar poderiam ser convidados. O Prof. Hernandes 40 

também manifestou interesse, a direção se colocou à disposição, mas a 41 

conversa não foi adiante. O Prof. Marcos acrescenta que a única exigência 42 

que a direção fez foi que a conversa fosse aberta para todos os 43 

segmentos. Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto comenta 44 

que desde 2019 estavam conversando com colegas de várias unidades, 45 

no sentido de construir uma candidatura alternativa para a Reitoria, nesse 46 

semestre esse grupo retomou a discussão e foi elaborada uma carta de 47 



princípios “A USP que precisamos e podemos ter”, a partir de reuniões 48 

periódicas, discutindo quem poderia assumir essa chapa. O Prof. Ildo do 49 

IEE que assumiria a cabeça da chapa pediu mais um tempo para pensar. 50 

Na preocupação de não conseguir um vice, ele foi consultado se 51 

assumiria, falou que não, pois acha que não reúne as credenciais 52 

necessárias para assumir uma candidatura desse tipo. Estão conversando 53 

com um professor da Esalq para que ele possa assumir como vice na 54 

chapa. Menciona que acha importante esperar todas as inscrições e 55 

depois chamar todas as chapas inscritas para conversar, colocando o que 56 

a FE espera de um Reitor. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio 57 

reitera a sugestão do Prof. Valdir, e diz que na última eleição não 58 

recebemos todas a chapas, mas na perspectiva do EDM se sente numa 59 

posição frágil, tendo 19 professores temporários, então deve-se manter 60 

uma abertura de diálogo com todos e nos momentos que tivermos de usar 61 

isso para colocar proposições de contribuições da Faculdade para a USP, 62 

no sentido de dar visibilidade para a Unidade, dentro do conjunto da 63 

Universidade. Com a palavra o Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes 64 

diz que acha a proposta do Prof. Valdir adequada e compreende a 65 

formulação do Prof. Agnaldo, mas acha que podemos estar no primeiro 66 

plano. A partir do momento que tivermos as 3 chapas formalizadas, 67 

fazemos o convite. Na eleição passada havia aquelas chapas que estavam 68 

buscando afirmação junto às unidades para concorrer com o candidato da 69 

situação. A partir de convite formal da unidade, vamos ver quem se dispõe 70 

a vir conversar com a gente. 2. Expediente das Comissões e Conselhos 71 

Centrais: a. Conselho Universitário – Com a palavra, a Profa. Dra. 72 

Carlota Boto informa que não houve CO. b. Conselho de Pós-Graduação 73 

- Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho comunica 74 

que ontem teve reunião do Conselho da Pós-Graduação e um dos 75 

assuntos discutidos foi a liminar impetrada pelo Ministério Público Federal 76 

do Rio de Janeiro, congelando o processo de avaliação, sob a alegação 77 

que eles mudaram as regras do jogo ao longo do processo. O MP foi 78 

acionado por alguns professores e a liminar foi concedida. O Pró-reitor 79 

acredita que essa liminar será cassada. Outro assunto é que o Jurídico da 80 

USP apresentou, depois de 4 anos de análise, algumas considerações 81 

sobre o tema das ações afirmativas na pós-graduação, algumas têm 82 

relevância. Eles propõem que ações afirmativas de um programa constem 83 

do próprio regimento do programa. Houve outras recomendações. 84 

Comenta que há um documento preparado por alunos sobre a percepção 85 

dos discentes dos programas de pós-graduação da USP, acerca das suas 86 

dificuldades durante a pandemia. Relembra que a partir do dia 04/10 a 87 

Secretaria de Pós-Graduação fará atendimento presencial em horário 88 

excepcional. Com relação à avaliação do processo seletivo, foi elaborado 89 

um documento síntese a partir das reuniões com todas as áreas e o 90 

documento já foi apresentado à CPG na última reunião. Sobre a verba 91 

PROAP, foram abertas duas chamadas para revisão e tradução de 92 

trabalhos, uma chamada para estudantes e uma chamada para docentes. 93 



Quanto à questão da proficiência para ingressantes, foi realizada uma 94 

atualização do contrato com o Centro Departamental de Línguas da 95 

FFLCH e vão ter uma prova remota em dezembro e depois em fevereiro e 96 

julho de 2022. Estão trabalhando no reconhecimento de exames feitos 97 

pelo Departamento de Literatura Estrangeira da UFSC e organizando um 98 

quadro de ingressantes por área de concentração, para acompanhar a 99 

situação de cada estudante em relação à entrega do certificado. Na 100 

oportunidade, menciona que quando o Pró-Reitor apresentou os relatórios 101 

das realizações da Pró-Reitora, o programa de internacionalização da 102 

CAPES-USP havia uma linha em que 100% de toda a verba foi utilizada. 103 

Chama atenção que verbas de internacionalização para professores 104 

visitantes, tanto para recepção e envio de professores sênior ou na ativa 105 

não foram preenchidas, e também para bolsas sanduíche. Então há 106 

verbas na USP que estão sendo subutilizadas. c. Conselho de 107 

Graduação - Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 108 

destaca que a CG está atuando em duas frentes principais: preparação do 109 

processo de renovação, reconhecimento do curso de Pedagogia e a Profa. 110 

Carlota e ela representando a CG no Comitê Permanente, discutindo não 111 

só orientações a partir de 04/10, mas também o próximo semestre. 112 

Relembra que estão finalizando a Semana da Educação com uma 113 

programação muito interessante, lembrando que a organização é feita 114 

pelas estudantes com o apoio da CoC Pedagogia, CG, Comissão de 115 

Estágio, Estudos independentes e TCC. Na segunda tiveram a reunião 116 

pedagógica, aproveita para agradecer a colaboração e organização feita 117 

pela Profas. Vivian, Carlota e Lívia. Lembra que no dia 15/10 terão o 118 

lançamento de um grupo de professores no qual faz parte junto com a 119 

Profa. Claudia Galian, do que chamam de Movimento Paulista em Defesa 120 

da Formação Plena de Professores. Informa que já foi enviado para todos 121 

o calendário que a PRG divulgou. Lembra que o início do primeiro 122 

semestre de 2022 está previsto para 14/03 com término em 23/06, e 123 

depois com reinício em 15/08 e término em 21/12, mas é passível de 124 

alteração. d. Conselho de Pesquisa – Com a palavra, o Prof. Dr.  Valdir 125 

Heitor Barzotto comunica que foram contemplados com dois projetos para 126 

o edital PIPAE, um coordenado pela Profa. Elizabeth e o outro pelo Prof. 127 

Agnaldo. Logo após o resultado houve uma reunião convocada pela Pró-128 

Reitora de Pesquisa com os coordenadores dos projetos e os presidentes 129 

de Comissões de Pesquisa. Houve a participação do Reitor e Pró-Reitores 130 

e no espaço para a fala dos coordenadores de projeto, a Profa. Elizabeth 131 

usou da palavra e foi uma fala diferenciada das outras que eram elogiosas 132 

ao programa, dizendo da importância das pesquisas como fazemos aqui 133 

na Faculdade, no sentido que elas podem encaminhar reflexões para 134 

pensar políticas públicas. Comenta que no mês de setembro deram 135 

continuidade a uma atividade chamada Travessias e Reflexões com pós-136 

doutorandos e dessa vez o tema foi a Criação de Redes de Cooperação. 137 

O próximo será em outubro. Finalizando, informa que de 11 a 16/10 será 138 

realizado o SIICUSP, praticamente organizado por um grupo de 139 



estudantes da pós-graduação. e. Conselho de Cultura e Extensão 140 

Universitária - Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Duboc informa que 141 

acontecerá o 1º Congresso de Cultura e Extensão realizado na USP de 25 142 

e 26/11 – Tema: Cultura e a Interação com a Sociedade: Desafios da 143 

Universidade no Século XXI. Sobre a participação da Feira Virtual USP e 144 

as Profissões em setembro, durante a programação esteve em contato 145 

com outras unidades por meio de um grupo criado para planejar as ações 146 

na feira, foi unânime a percepção da expressiva redução do número de 147 

participantes nas atividades. Comenta que todo material encontra-se 148 

disponível no canal da FEUSP.  f. CCInt/Nac. – Com a palavra, a Profa. 149 

Dra. Ana Luiza Jesus da Costa   informa que a seleção de bolsas para 150 

mobilidade do Programa Erasmus com a Universidade de Potsdam teve 8 151 

inscrições, sendo 4 de graduação e 4 de pós-graduação, para apenas 2 152 

bolsas. O programa também prevê uma bolsa para docente e uma outra 153 

para funcionário. Com relação à mobilidade de discentes de graduação, a 154 

AUCANI retomou o programa, as bolsas de mérito estão novamente 155 

abertas, a FEUSP tem uma cota de 6 bolsas. Comunica que estão 156 

fechando a programação do Seminário de Nacionalização e 157 

Internacionalização, que está previsto para novembro. 3. Expediente da 158 

Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. 159 

Dra. Vivian Batista da Silva agradece em seu nome e em nome do Prof. 160 

Fábio Brito todo apoio que tiveram no processo de eleição para a próxima 161 

direção da EA. Comenta que a 2ª fase do retorno presencial na Escola de 162 

Aplicação teve início no dia 27/09, quando estão organizando o retorno 163 

dos professores vacinados e principalmente dos estudantes. Com relação 164 

às aulas presenciais, elas aumentaram, tanto do ponto de vista do tempo 165 

de permanência dos estudantes na EA quanto do aumento do número de 166 

alunos.  Há uma alternância de trabalhos realizados presencialmente e 167 

remotos, que atende a deliberação do CEE 201 de 2021. Outra 168 

preocupação da EA é que sempre precisam contar com casos de 169 

suspensão das aulas por casos confirmados de contaminação pela Covid-170 

19. Outra preocupação é com a quantidade de professores temporários 171 

que tem aumentado, além dos contratos que devem se encerrar em breve, 172 

tiveram também três demissões. Essa situação coloca muitos desafios. 4. 173 

Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, 174 

a Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas informa que já finalizaram 80% 175 

da programação do Ano 100 com Paulo Freire e fecharam os ciclos de 176 

diálogos com o IME. Dentro da programação tem agora o curso do Prof. 177 

Marcos e programadas mais três atividades para fechamento da 178 

programação. Estão também com todos os trabalhos para os anais que 179 

deverão sair no mês de outubro. Diz que atendeu dois jornais, o El País e 180 

o Estadão para fazer a contraposição de fake news sobre Paulo Freire. 181 

Quando conseguirem fazer a avaliação de todo esse ano, talvez seria 182 

importante pensar em ter, pelo menos uma vez no ano, uma atividade 183 

sobre Paulo Freire na FEUSP. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de 184 

Souza justifica que terá que sair antes de terminar a reunião, pois o Reitor 185 



chamou o SINTUSP para uma reunião. Informa que no dia 04/10 o Fórum 186 

das Seis definiu como um dia de luta, com atividades importantes nesse 187 

dia. Terão um ato em frente a Reitoria, que tem como pauta a 188 

recomposição salarial e que o CRUESP reabra as negociações e 189 

discussão do retorno presencial. Comenta que a questão do retorno 190 

presencial é muito controversa, pois gera problemas do âmbito das 191 

unidades e que na FEUSP temos enfrentado uma série de questões 192 

relacionadas a isso. Fizeram uma série de reuniões para tentar equacionar 193 

essas questões, tudo em relação ao retorno dos funcionários. Relata que 194 

tiveram problemas com o setor da manutenção, que foi o setor que durante 195 

a pandemia manteve algum nível de atividade presencial constante. 196 

Comenta que depois das determinações da Reitoria, quem está só com a 197 

primeira dose da vacina, precisa ter uma convocação formal para ir à 198 

Unidade. Na semana de 7 de setembro, dois companheiros que estavam 199 

vacinados só com a primeira dose, receberam uma convocação formal, 200 

houve uma série de desencontros de informações, eles acabaram não 201 

comparecendo e possivelmente ficaram com faltas. Ficaram sabendo do 202 

caso, tentaram intermediar fazendo reunião com a Direção e Chefia e 203 

diante do impasse e considerações, propuseram que fosse computada 204 

como horas negativas, mas a Direção não aceitou. Faz apelo a Direção a 205 

aos membros da Congregação para reverter esse quadro. Com a palavra, 206 

o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira informa que ele e o Prof. Vinício estão à 207 

disposição para esclarecer essa questão que foi apresentada pelo Sr. 208 

Reinaldo. Não gostaria de tratar esse assunto na reunião, pois envolve a 209 

vida privada das pessoas, além de ser uma questão administrativa. Com 210 

a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza reforça que não considera 211 

que essa questão seja estritamente administrativa e pela resposta do Prof. 212 

Marcos entende que será mantida a posição e corte de salário, diante 213 

disso já informa que farão uma campanha de arrecadação para suprir o 214 

prejuízo financeiro dos funcionários. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. 215 

ELEIÇÕES: 1.1. Memo. EDM/160/FE/03092021 - Indicou a Profa. Núria 216 

Hanglei Cacete para a representação do EDM junto à Comissão de 217 

Graduação na suplência da Profa. Dislane Zerbinatti Moraes, 218 

complementando mandato até 06/09/2023. Colocada em discussão e, a 219 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos a favor 220 

e 1 (uma) abstenção. 1.2. Of. EDF/054/08092021 - Eleito o Prof. Dr. Roni 221 

Cleber, como representante suplente do EDF, junto à CCEx. Colocada em 222 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) 223 

votos a favor e 1 (uma) abstenção. 1.3. Resultado da eleição para escolha 224 

de representantes discentes da graduação junto aos órgãos Colegiados e 225 

Comissões Estatutárias da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em 226 

votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela unanimidade 227 

dos presentes. 1.4. Resultado da consulta para escolha de Diretor(a) e 228 

Vice-Diretor(a) da Escola de Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir 229 

em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela 230 

unanimidade dos presentes. 2. CONCURSOS: 2.1. REFERENDAR - Of. 231 



EDF/053/06092021 - Alteração na composição da Comissão Julgadora do 232 

Concurso para obtenção do título de Livre-Docência. A Profa. Dra. Claudia 233 

Rosa Riolfi assumiu a presidência da referida Comissão. Colocada em 234 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) 235 

votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. Relatório final do Concurso 236 

Público de títulos e provas visando à obtenção do título de Livre-Docente 237 

do EDF. Candidato inscrito Prof. Dr. Rinaldo Voltolini. Edital FEUSP nº 238 

024/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 239 

aprovou por 18 (dezoito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3. 240 

Relatório final do Concurso Público de títulos e provas visando à obtenção 241 

do título de Livre-Docente do EDF. Candidata inscrita Profa. Dra. Sandra 242 

Maria Sawaya. Edital FEUSP nº 024/2021. Colocada em discussão e, a 243 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela 244 

unanimidade dos presentes.3. CONVÊNIOS: 3.1. 245 

Of.CPG/CCP/168/25082021 - Convênio Acadêmico Internacional para 246 

Dupla Titulação de Pós-Graduação entre a FEUSP e a Universidade 247 

Pedagógica de Maputo (UP), Moçambique. Colocada em discussão e, a 248 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela 249 

unanimidade dos presentes. 3.2. Of. CPG/CCP/183/20092021 - Convênio 250 

Acadêmico Internacional para Dupla Titulação de Pós-Graduação entre a 251 

FEUSP e a Universidade de Coimbra - Portugal. Colocada em discussão 252 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, 253 

pela unanimidade dos presentes. 3.3. Of. EDF 055/FE/08092021 - 254 

Convênio Acadêmico para mobilidade internacional entre a FEUSP e o 255 

Centro de Formação de Escolas Antônio Sérgio (Portugal) sob a 256 

Coordenação da Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato. Colocada em 257 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) 258 

votos, pela unanimidade dos presentes. 4. REVALIDAÇÃO DE 259 

DIPLOMA: 4.1. Proc. 20.1.2380.1.5 – Meri Khachkalyan Guzelgun - 260 

Revalidação de diploma de Licenciatura em Pedagogia, obtido pela 261 

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences - 262 

Armênia. Parecer (Desfavorável) emitido pela Profa. Maurilane de Souza 263 

Biccas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 264 

aprovou por 16 (dezesseis) votos a favor e 1 (uma) abstenção.5. 265 

PROFESSOR SÊNIOR: 5.1. MEMO. EDA/69/03092021 - Renovação do 266 

Termo de Adesão e de Permissão de Uso apresentada pela Profa Dra. 267 

Marília Pinto de Carvalho. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 268 

a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela unanimidade dos 269 

presentes. 5.2. Memo. EDM/159/FE/03092021 - Renovação do Termo de 270 

Adesão e de Permissão de Uso apresentada pelo Prof. Dr. Nilson José 271 

Machado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 272 

aprovou por 14 (catorze) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 6. OUTROS 273 

ASSUNTOS: 6.1. REFERENDAR - Critérios para a solicitação da 274 

permanência de cargo de Professor(a) Titular. Solicitação de cargos novos 275 

e para avaliação de candidatos(as) – FEUSP. Colocada em discussão e, 276 

a seguir em votação, a Congregação referendou por 18 (dezoito) votos, 277 



pela unanimidade dos presentes.  6.2. GR/CIRC/228/24092021 - A partir 278 

de 01/01/2022 os concursos para Professor Doutor e para Professor 279 

Titular que foram suspensos até 31/12/2021, poderão ser retomados. 280 

(Assunto volta em outubro, depois de passar pelos departamentos.)  6.3. 281 

MEMO. EDA/068/FE/24082021 – Foi aprovado o aproveitamento de 282 

estudos e a dispensa das disciplinas de POEB I e PIEG do currículo 48015 283 

curso de Licenciatura em Educação para os graduandos que cursaram a 284 

disciplina EDA 0463, do currículo do curso da Demais Licenciaturas. 285 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 286 

por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.4. 287 

RETIRADO DE PAUTA. Regimento da Comissão Coordenadora do Curso 288 

das Licenciaturas (CoC Licenciaturas). 6.5. Memo. CCInt/02/23092021 - 289 

Sobre adesão da Faculdade ao CLACSO (Conselho Latino Americano de 290 

Ciências Sociais). Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 291 

Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos 292 

presentes. 6.6. OF. CCEx./026/28092021 - Proposta de apoio da CCEx às 293 

etapas de planejamento e execução de eventos institucionais. Colocada 294 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 295 

(catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.7. RETIRADO DE 296 

PAUTA. Redação atualizada do Regimento da Revista Educação e 297 

Pesquisa. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de 298 

todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para consta, eu Luci Mara 299 

R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, 300 

que será assinada por mim                                                               301 

e pelo Diretor da FEUSP                                                       na reunião 302 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 30 de setembro de 2021. 303 


