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271' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas e trinta minutos

do quinto dia do mês de julho de dois mil e dezoito, na sala 101 do Bloco A, realizou a

271a Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de

Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Negra e

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinício de Macedo

Santos, Vice-Diretorl Vinício de Macedo Santos, Presidente da CPql Mana Angela Borges

Salvadora, Presidente da CCExl Rubens Barbosa de Almeida, Chefe do EDAI Carlota

Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDFI Agnaldo Arroio, Chefe do

EDM e Ana Luiza Jesus da Costa, representante dos docentesl Professora Marlene lsepi,

Diretora interina da Escola de Aplicaçãol Senhor Jefferson Arruda da Salva, representante

discente da graduaçãol Senhora Ana Claudia Campelo Mello, suplente do representante

dos servidores não-docentes e Senhora Mana Auxiliadora Riul de Frestas, Assistente

Técnico Financeiro e representante da Diretoria da FEUSP no CTA. As Senhoras Vânia

Campos Machado, Assistente Técnico Administrativo, SUbSta e Elaine Cristina Barrelo,

Diretora do Serviço de Biblioteca, compareceram à sessão como convidadas da Direção.

O Senhor Diretor justificou as ausências dos Professores Doutores Maurício Pietrocola

Pinto de Oliveira, Marcos Garcia Neira e Rogério de Almeida e tendo em vista a presença

dos membros declarou aberta a sessão da 271a Reunião Ordinária do CTA, solicitando a

Inversão de pauta. I' PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA- í. Discussão e

Votação da Ata da 270' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo

rC7:A) da FEC/SP, rea/lzada no dfa ía/05/2078. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela

unanimidade dos presentes. ll' PARTE - EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da

Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira relata que

participou do Encontro dos Dirigentes da USP, nos dias 02 e 03 de julho de 2018, na

ESALQ, Piracicaba, SP e que o diretor do CODAGE falou basicamente sobre a licitação

das máquinas reprográficas e também sobre a frota de veículos da USP. Menciona, na

ocasião, que a FE possui três veículos e que fará a devolução de dois, ficando apenas

com um, pois não justifica ficar com os mesmos e quando da necessidade de uso de van

ou micro-ânibus solicitará empréstimo à PUSP-C. A seguir, informa que no Encontro dos

Dirigentes foi mencionado que com o aumento do Vale Alimentação e 1 ,5 % nos salários,

o orçamento da USP está comprometido eml 06% e que até o final do ano restará em

caixa o montante aproximado de R$ 77.000.000,00. Na oportunidade, também se discutiu \
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sobre a elaboração do Projeto Acadêmico, assunto largamente questionado pelos

participantes, que expressaram a necessidade premente de contratação de novos

docentes e funcionários. A respeito do Prometo Acadêmico, lembra que na FEUSP já houve

reuniões com as chefias dos departamentos e também com as representações das

categorias e que a perspectiva para entrega é no dia 31/08/201 8. Ainda sobre o encontro

dos dirigentes, recorda que foi apresentada a proposta de criação do "Ciência da

Sociedade", que sofreu muitas críticas. Na sequência, citou que foi apresentado um

prometo denominado "Escritório de Saúde Mental", voltado para auxílio de estudantes com

doenças mentais e que futuramente haverá um telefone para contato. A intenção é ajudar

as pessoas que enfrentam esse tipo de situação. Com a palavra, a professora Doutora

Ana Luiza Jesus da Costa pergunta qual o impacto desse reajuste nesse mês? O

Professor Doutor Marcos Garcia Neira responde que é de 90% e que essa estimativa é

muito preocupante, principalmente, para a contratação para de novos docentes e

funcionários e que o Professor Dante, Presidente da COP, argumentou que a falta de

professores é geral e que na Faculdade de Medicina Veterinária da USP não possui

professores para diversas áreas e que os residentes estão desempenhando funções que

antes eram realizadas por funcionários. Explica que no nosso caso não foi concedido o

claro para professor contratado para a disciplina Metodologia do Ensino de Psicologia e

que lá falou com o Chefe de Gabinete a respeito do assunto. Com a palavra, o Professor

Doutor Vinício Macedo dos Santos menciona que dos l l (onze) programas apresentados

pelo Reitor, existe um de governância denominado "USP e os Municípios", que abarca a

"Formação de Professores" a ser realizada pela Escola do Futuro da ECA. Esse e os

demais, como o "Aprender na Comunidade" e "Programa de Acolhimento de Estudantes"

são proposta fechadas. Relata que também foi mencionado o programa de estímulo aos

Professores e Servidores sobre a progressão horizontal dos funcionários, que foi

interrompida e de apoio aos novos professores, tudo isso serão projetos apresentados a

COP. Na sequência, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira lembra que o Professor

Montelato, Diretor do DRH/USP, mencionou também a troca interna de funcionários, que

não é tão fácil assim, e também estimular a troca entre unidades, com mudança de

funções. Item 2. Expediente da Diretoria d : Com a

palavra, a Professora Marlene lsepi menciona que houve 04 (quatro) novas contratações

de docentes para a Escola de Aplicação e que no dia 07 de julho, das 10 às 14 horas

acontecerá a Festa da Resistência e que será só para a comunidade interna. Na

sequência, comunica que nos dias 10, 1 1 e 12/07/2018, pela manhã, haverá um mutirão
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para revitalização de espaços na EA, como pintura dos banheiros e escadas, etc. Lembra,

que o DRH/USP não aprovou a criação de claros temporários para contratação de diretor

e vice-diretor e que algumas questões de saúde pública estão acontecendo na escola,

com alguns casos sérios de agressão aos colegas e familiares. Item 3. ExDediente dos

Mç brQP gQ çlA çlq EEy$P: Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio

comunica que pessoas têm fumado nas sacadas do bloco "A". Na ocasião, o Senhor Chefe

do EDM informa que náo oferecerá turmas de Metodologia de Ensino de Psicologia ll,

uma vez que não foi aprovada a criação de claro para contratação de professor temporário

e que, em função disso, 09 (nove) alunos não terminarão seus cursos neste semestre.

Lembra, ainda, que não foram aprovados os claros para as disciplinas de Metodologia de

Ensino de Geografia e de Línguas Orientais para o primeiro semestre de 201 9 e que fará

uma nova solicitação e que a posição do Conselho do EDM é náo abrir turmas. Com a

palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos faz um agradecimento às

Professoras Mana Júlia Rangem de Bonés e Marília da Costa Basile, solicitando à direção

um agradecimento formal às referidas professoras. Finalizando, o Senhor Diretor solicita

a inclusão de um Ofício da Assistência Técnica Administrativa da FEUSP na Ordem do

Dia do CTA a respeito de 04 (quatro) bicicletas deixadas no estacionamento da FEUSP,

há mais de dois anos e que até agora não houve procura pelas mesmas. Aprovada a

inclusão. llla PARTE -- ORDEM DO DIA -- 1. PROCESSO SELETlyO: 1.1. ABERTURA:

1.1.1. Memo. EDM/90/FE/04052018 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo

para contratação de OI (um) Professor Contratado lll (Doutor), Professor Contratado

ll (Assistente) ou Professor Contratado l (Auxiliar), por prazo determinado, até

O1/07/2019. Disciplinas; EDM0321 - Metodologia do Ensino de Matemática, EDM034 1

- Fundamentos Teórico-Metodológicos de Ensino de Matemática, EDM0343 - Projeto

Integrado de Estágio em Docência em Matemática e Ciências e EDM0615 - Educação

Matemática(Pedagogia), EDM0427/EDM0428 - Metodologia do Ensino de

lt#afemáf/ca / e //. Edita/ 26/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

dos presen\es. 1.2. Of./EDA/044/2018 - REFERENDAR - Abertura de Processo

Seletivo para contratação de OI (um) Professor Temporário (Doutor). Disciplinas:

EDAOIOI -- Fundamentos Económicos da Educação (Pedagogia) e EDA0463 --

Política e Organização da Educação Básica no Brasil(Licenciatura). Edital 42/2018.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. l.í.3.b



los Of./EDA/045/2018 - REFERENDAR- Abertura de Processo Seletivo para contratação

l04 de OI (um) Professor Temporário (Doutor). Disciplinas; EDA1219 - Coordenação do

los Trabalho na Escola(Pedagogia) e EDA0463 -- Política e Organização da Educação

loõ Básica no Brasa/ (Llcenciafu/aO. Edita/ 43/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em

i07 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela

i08 unanimidade dos presentes. í.í.4. Of/EDA/046/20í8 - REFEREND.AR - .AbeHura de

l09 Processo Seletivo para contratação de 01 (um) Professor Temporário(Doutor).

no EDA1221/EDA1222 - Política e Organização da Educação Básica l e ll (Pedagogia)

nl e EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no Brasil(Licenciatura).

i12 Edita/ 44/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

iis Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.

n4 1.1.5. EA/18052018 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

ns contratação de 02 (dois) Professor Contratado lll (MS-3. 1) ou Professor Contratado

ns ll (MS-2) ou Professor Contratado l (MS-l), por prazo determinado, até 31/07/2019,

in em jornada de í2h. semanais. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

li8 Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

u9 dos presentes. 1.1.6. EA/18052018 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo

lza para contratação de 02(dois) Professor Contratado lll {MS-3.1) ou Professor

lzl Contratado ll (MS-2) ou Professor Contratado l (MS-l), por prazo determinado, até

x22 3í/í2/20í8, em jornada de í2h. semanais. Colocada em discussão e, a seguir em

i23 votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela

124 unanimidade dos presentes. 1.2. INSCRIÇOES: í.2.í. Jl#emo. ED/U7íí5/FE7/080620í8 -

lzs REFERENDAR Relação dos inscritos no Processo Seletivo para contratação de um

lzs (1) Professor Contratado lll (Doutor), Professor Contratado ll (Assistente) ou
111 Professor Contratado l(Auxiliar), por prazo determinado, até O1/07/2019.

lzs Disciplinas: EDM0321 - Metodologia do Ensino de Matemática, EDM0341 -
lz9 Fundamentos Teórico-Metodológicos de Ensino de Matemática, EDM0343 - Projeto

lsa Integrado de Estágio em Docência em Matemática e Ciências e EDM0615 - Educação

lsl Matemática(Pedagogia), EDM0427/EDM0428 - Metodologia do Ensino de

132 JWafemáffca / e //. Edita/ 26/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

133 Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

ls4 dos presentes. 1.2.2. Of./EDF/37/FE/04052018 - REFERENDAR- Relação dos inscritos

13s no Processo Seletivo para contratação de um (1) Professor Contratado lll (Doutor),

+as até 31/12/2018. Disciplinas: EDF0294 - Psicologia da Educação: constituição do



137 sujeito, desenvolvimento e aprendizagem na escola, cultura e sociedade e EDF1223

- A Constituição da Subjetividade: infância e adolescência. Edital 22/2018. Co\Doada

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.2.3.

Of./EDF/40/FE/13062018 - REFERENDAR - Relação dos inscritos no Processo

Seletivo para contratação de um (1) Professor Contratado lll (Doutor), até
31/12/2018. Disciplinas: EDFO113 - Sociologia da Educação l e ll e EDF0289 -
Introdução aos Estudos da Educação - Enfoque Sociológico. Edital 21/2018.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.2.4.

Memo/23/FE/06062018 - REFERENDAR - Relação dos inscritos no Processo Seletivo

para contratação de dois(2) Professores para a Escola de Aplicação. Edital 28/2018.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.2.5.

Memo/24/FE/07062018 - REFERENDAR - Relação dos inscritos no Processo Seletivo

para contratação de dois(2) Professores para a Escola de Aplicação. Edital 27/2018.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. COMISSÃO
JULGADORA: 1.3.1. Memo. EDM/116/FE/12062018 - REFERENDAR - Comissão

Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um(1) Professor Contratado lll

(Doutor), Professor Contratado ll (Assistente) ou Professor Contratado l (Auxiliar),

por prazo determinado, até O1/07/2019. Disciplinas: EDM0321 - Metodologia do

Ensino de Matemática, EDM0341 - Fundamentos Teórico-Metodológicos de Ensino

de Matemática, EDM0343 - Prometo Integrado de Estágio em Docência em Matemática

e Ciências e EDM0615 - Educação Matemática (Pedagogia), EDM0427/EDM0428 -

Metodologia do Ensino de Matemática l e 11. Edital 26/2018. Co\ocada em d\scussão e,

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove)

votos, pela unanimidade dos presentes. í.3.2. Of/EDHe8/FE7í00520í8 - REFEREIVD.AR

- Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de OI (um) Professor

Contratado lll (Doutor), até 31/12/2018. Disciplinas: EDF0294 - Psicologia da

Educação= constituição do sujeito, desenvolvimento e aprendizagem na escola,
cultura e sociedade e EDF1223 - A Constituição da Subjetividade: infância e
ado/escéncia. Edffa/ 22/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade\
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nl dos presentes. 1.3.3. Of./EDF/55/FE/18062018 - REFERENDAR - Comissão Julgadora

nz do Processo Seletivo para contratação de 01 (um) Professor Contratado lll (Doutor),

ns até 31/12/2018. Disciplinas: EDF0113 - Sociologia da Educação l e ll e EDF0289 -

na Introdução aos Estudos da Educação - Enfoque Sociológico. Edital 21/2018.

n5 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

nõ referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.3.4.

117 Memo/22/FE/06062018 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo

ns para contratação de 02(dois) Professores para a Escola de Aplicação. Edital
n9 28/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

180 Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.

ls1 1.3.5. Memo/25/FE/07062018 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo

lsz Seletivo para contratação de dois(2) Professores para a Escola de Aplicação. Edital

i83 27z20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i84 Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.

185 1.4. RELATORIO FINAL: í.4.í. Jl#emo. EDIU7í23/FE7í30620í8 - REFEREND.AR -

18õ Relatório finaldo Processo Seletivo para contratação de OI (um) Professor

lsl Contratado lll {Doutor) ou Prof. Contratado ll (Mestre) ou Prof. Contratado l
lss (Graduado), por prazo determinado até 31/12/2018, nas disciplinas: "EDM1327 -

ls9 Educação Infantil, EDM0340 - Prometo e Estágio em Docência em Educação Infantil

190 e EDM0669 - Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil". Edital 19/2018.

i91 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i92 referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.4.2. Jl#emo.

19s EDM/llO/FE/08062018 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para

19a contratação de OI (um) Professor Contratado lll (Doutor), por prazo determinado até

19s 31/12/2018, nas disciplinas= EDM0323 - Metodologia do Ensino de Português: a

19s alfabetização, EDM0405/EDM0406 - Metodologia do Ensino de Português le ll,
191 EDM0449/EDM0450 - Metodologia do Ensino de Linguística le 11. Edital 20/2018.

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

199 referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.4.3. Jl#emo.

zoo EDM/131/FE/22062018 - REFERENDAR - Relatório final do Processo Seletivo para

zol contratação de OI (um) Professor Contratado lll (Doutor), Professor Contratado ll

zoz (Assistente) ou Professor Contratado l (Auxiliar), por prazo determinado, até
zas O1/07/2019. Disciplinas: EDM0321 - Metodologia do Ensino de Matemática, EDM0341

zoa - Fundamentos Teórico-Metodológicos de Ensino de Matemática, EDM0343- Projeto



205

206

207

Integrado de Estágio em Docência em Matemática e Ciências e EDM0615 - Educação

Matemática {Pedagogia), EDM0427/EDM0428 - Metodologia do Ensino de

IUafemátlca / e //. Edita/ 26/20í8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

dos presen\es. 1.4.4. Of./EDF/58/FE/21062018 - REFERENDAR - Relatório final do

Processo Seletivo para contratação de um (OI) Professor Contratado lll (Doutor), até

31/12/2018. Disciplinas: EDF0294 - Psicologia da Educação: constituição do sujeito,

desenvolvimento e aprendizagem na escola, cultura e sociedade e EDF1223 - A

Constituição da Subjetividade: infância e adolescência. Edital 22/2018. Co\Doada em

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

por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.5. Of/EDE767ZFE/290620í8 -

REFERENDAR - Relatório final do Processo Seletivo para contratação de OI(um)

Professor Contratado lll (Doutor), até 31/12/2018. Disciplinas: EDFO1 13 - Sociologia

da Educação le ll e EDF0289 - Introdução aos Estudos da Educação - Enfoque

Socio/óg/co. Ed/fa/ 27/2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos

presentes. 1.4.6. REFERENDAR - Relatório final do Processo Seletivo para
contratação de 02(dois) Professores para a Escola de Aplicação. Edital 28/2018.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.7. REFEREIVDAR -

Relatório final do Processo Seletivo para contratação de dois(2) Professores para

a Esmo/a de .Ap/lcação. E(fita/ 27Z2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela

unanimidade dos presentes. 1 .5. CONTRATAÇÃO: 7.5.'f. demo. EDIL/í377FE729062078

- REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação do Prof. ZAQUEU

V7E/RA OI./VE/RA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.

1.5.2. Of./EDF/066/FE/26062018 - REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a

contratação do Prof DOUGI..AS E/l#/l-/HNO B.AT7STH. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove)

votos, pela unanimidade dos presentes. 7.5.3. Ot/EDF7068/f=E/29062078 -
REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação da Profa. JACQUELINE

IUORAES 7E/XE/R.4. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. \
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1.5.4. Of.EA/63/FE/28062018 - REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a

contratação da Prosa. EUN/CE J14aSSUIU/ GU/BU. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos,

pela unanimidade dos presentes. 7.5.5. Of:E4/62/FE7280620í8 - REFEREIVD.AR -

Solicita que seja autorizada a contratação da Profa. SILVIA SZTERLING MUNIMOS.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.5.6.

Of.EA/60/FE/28062018 - REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação

da Frota. MAR/A JUL/H RAIVGEI. DE BON/S. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.5.7. Of:E4/67/FE/28062078 - REFERENDAR - So/feita

que seja autorizada a contratação da Profa. ADRIELE NUNES DA SALVA. Co\ocaüa

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. í.5.8. JUemo.

EDM/122/FE/14062018 - REFERENDAR - Solicita que seja autorizada a contratação

da Prosa. /<.471a .AR/LHA FIOREIVT7/VO JV.4NC/. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.5.9. Jl#emo. ED/U77277FE7í90620í8 - REFERENDAR -

Solicita que seja autorizada a contratação da Profa. JULIANA DE SOUZA SILVA.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. RECURSO: 1.6.í.

Memo. EDM/130/FE/21062018 - Recurso impetrado pela candidata ELINA ELLAS DE

MACEDO, inscrita no Processo Seletivo para contratação de um(OI) Professor

Contratado lll (Doutor) ou Prof. Contratado ll(Assistente) ou Prof. Contratado l

(Auxiliar), por prazo determinado até 31/12/2018, nas disciplinas: "EDM1327 -

Educação Infantil, EDM0340 - Projeto e Estágio em Docência em Educação Infantil

e EDM0669 - Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil". Edital 19/2018.

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

tendo em vista que os processos seletivos são de sua competência e não da
Congregação, não acatou o presente recurso, por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos

presentes, tendo em vista o depoimento do Senhor Chefe do EDM, informando que não

foram encaminhados e-mails aos inscritos porque a convocação dos mesmos ocorre

apenas com a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (único meio oficial de

publicação para esse tipo de ato), o que aconteceu no dia 25 de maio de 2018, Caderno
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1, Seção 1, fls. 1 90 (Edital FEUSP n' 30/201 8 - Convocação). Lembrou, ainda, na ocasião,

que as inscrições para os processos seletivos se encerram quando do término das

mesmas no sistema GR (httos:/7usodiaital.uso.br/ar/admissão) e que não é possível após

essa data inserir documentos (cópia da publicação da convocação). 2. BELAIQBlQ; 2.í.

Of7EDA/047/26062018 - Relatório CERT do EDA, período de janeiro a dezembro de

2077. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

(CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. AFASTAMENTO:

3.1. DIANA SOUBIHE DE OLIVEIRA - REFERENDAR - Solicita afastamento pelo

período de 90 dias, a contar de 09/07/2018, em função de candidatura as próximas

e/elções no estado de São Pau/o. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

dos presentes. 3.2. FABIO BEZERRA DE BRITA - Solicita afastamento para
participação em banca examinadora de Tese de doutorado em Guarulhos no dia

3í/07Z2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.

ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 4.1 . Memo. EDM/125/14062018 - Karma Soledad M. Molha

- Pedido para realização de atividade simultânea (ICB-USP). Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos,

pela unanimidade dos presentes. 5. DQAÇOES: 5.í. Proa. í8.í.623.48.7 - TenTO de

doação - FAPESP - Prosa. fila/fa da Graça J. Seffon. Colocado em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela

unanimidade dos presentes. 5.2. Proa. 78. 7.554.48.0 - Temia de depôs/fo - CIVPq - Prof

Emersos dé P/efrf. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.

INCLUSÃO: í. O[OOÍ/SVFEUSP)'04072078, de 04/07/2078. Co]ocado em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP aprovou por 09

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes, a concessão de 02 (duas) bicicletas para

a Escola de Aplicação e 02 (duas) bicicletas para a Associação dos Moradores do CRUSP

IAmor CRUSP). E, para constar eu, Sidney Mauro Fontanetti, Assistente Técnico

Acadêmico, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por mim e pelo Diretor da

FEUSP na reuryão em qy$for discutida e aprovada. são Pauj51;.9?,9e julho de 201 8. .k
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