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284a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

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

minutos do décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, na sala

101 do Bloco A, realizou-se a 284; Reunião Ordinária do Conselho Técnico

Administrativo (CTA) da Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor,

Professor Doutor Marcos García Neira e com a presença dos seguintes membros:

Professores Doutores Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretorl Rubens Barbosa de

Camargo, Chefe do EDAI Bruno Bontempi Júnior, Chefe do EDFI Agnaldo Arroio, Chefe

do EDMI Ana Luiza Jesus Costa, representante dos docentesl Professora Marlene lsepi,

Diretora da Escola de Aplicaçãol Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos

servidores da FEUSPI Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Regina Soda da Salva

Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo.

As Senhoras Mana Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeiro e Elaine

Cristina Barrelo, Diretora de Biblioteca e Documentação, compareceram à sessão como

convidadas da Direção. Tendo em vista a presença dos membros o Senhor Diretor
declara aberta a sessão da 284a Reunião Ordinária do CTA. la PARTE -- DISCUSSÃO E

VOTACAO DE ATA -- /fem í. Discussão e Votação da .Afa da 283' Reun/ão Ordlná/fa

do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 08/08/2019.

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

(CTA) aprovou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. ll' PARTE --

EXPEDIENTE - Item 1 . Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o Professor

Doutor Marcos Garcia Neira informa que finalmente conseguiu fazer uma reunião com a

Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, juntamente com o Professor Doutor

Vinicio de Macedo Santos, levando a demanda dos Laboratórios, Centro de Memória e

Museu da Educação e do Brinquedo, uma vez que, como todos sabem, o LABRIMP e o

Centro de Memória estão sem funcionários e que é preciso para dar conta do trabalho.

inclusive, o Museu da Educação e do Brinquedo está com suas atividades interrompidas.

Explica que, nesse sentido, precisaria de pessoas com perfil de educador para atender

às atividades, no caso do MEB e do LABRIMP e também pessoas com perfil de arquivista

para o Centro de Memória. A resposta foi que o caso dos museus deve ser levado díreto

ao Reitor, mas sem esperanças, e que tudo isso decorreu de reuniões que foram feitas

com todas as coordenações dos órgãos e também em uma delas com a participação do

Professor Doutor Rogério de Almeida, Presidente da CCEx/FEUSP. A propósito do

assunto, lembra que o EDM chegou a encaminhar um ofício solicitando medidas em
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relação a essa situação e foi acordado com as coordenadoras uma determinada linha.

Na ocasião. menciona que sobre o prosseguimento de apoio à Escola de Aplicação,

depois da visita da Pró-Reitora, ela sugeriu que se encaminhasse um projeto pedindo

recursos que pudesse fazer reformas, mudanças. melhorias na escola, o que foi feito.

onde foi solicitado R$ 46.000,00, dos quais recebemos R$ 10.000,00. Na sequência,

relata que uma outra questão apresentada, e que por sugestão foi juntado em um só

pedido, foi a questão do Jardim Didático, atividade essa coordenada pelos Professores

Doutores Vinício de Macedo Santos e Manha Marandino, juntamente, com o pessoal da

área de ciências, EA e que se mostraram favoráveis, em um primeiro momento, saindo

com a promessa de um valor de R$ 25.000,00 para dar conta tanto das atividades da

Escola como do Jardim Didático. Na oportunidade, esclareceu sobre as duas plenárias

realizadas ontem à tarde, com uma participação expressiva de docentes, funcionários e

estudantesl mas, à noite, uma participação expressiva dos alunos, porém demorou um

pouco para começar. O pessoal do Centro Acadêmico passou nas salas fazendo uma

chamada, sendo uma reunião bem conduzida pela Professora Doutora Kimi Aparecida

Tomizaki, que coordenou a mesa. Na plenária tiraram um conjunto de ações para a

Unidade se envolver e desenvolver nos próximos tempos. Diz que a referida professora

fez várias considerações muito interessantes, afirmando, por exemplo, que essa luta é a

longo prazo e será necessário organizar-se e preparar-se. A seguir, reitera que as

conversas com os professores da Escola de Aplicação a respeito dos recursos do

COMREC avançaram bastante, tanto com a Direção da Escola como com os

Professores, Assistência Técnica Financeira, Serviço de Pessoal e, em função da

agenda deles, do período de entrega de notas, essa comissão de professores que tem

feito diálogo com a direção, já tem uma posição do coletivo e trarão em breve. Tudo está

sendo discutido com a COMREC e com todos os segmentos. Com a palavra, o Professor

Doutor Vinicio de Macedo Santos agradece a todos os segmentos da Faculdade a

propósito de suas participações na realização do Seminário Internacional de Educação

realizado na última semana de agosto, considerando que foi um evento bem sucedido e

dentro da programação 50/60 anos FE/EA. Destaca, ainda, a participação da Professora

Doutora Carlota Boto no programa Globo News em debate sobre alfabetização, e isso

de algum modo reflete o que somos, corresponde e coincide com uma expectativa que

é de uma presença mais firme da FEUSP, falando o que pensa sobre essas questões e

isso melhora a imagem da FEUSP e em um momento difícil de debate que a educação

está vivendo. Nesse sentido, expressa que a FEUSP está presente e se posicionando
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como uma forma de luta e resistência e cumprimenta a referida professora. Finalizando,

o Senhor Diretor informa que hoje à tarde haverá uma reunião inicial sobre a nossa festa

de final de ano, demanda dos funcionários para que não se pensasse na programação

só às vésperas e para que possam se organizar. Nesse sentido, todos os segmentos

foram convidados para discutir o assunto. A ideia é ouvir as pessoas, envolvê-las, ouvir

sugestões para a festa e preservando o calendário de atividades da Escola de Aplicação

para que ela possa participar. Nesse sentido, está se pensando no dia 1 9 de dezembro,

dia de sessão da Congregação, dia que vai encerrar as atividades do ano e todas as

pessoas poderão participar, com o espírito da Festa Junina. Item 2. EXnSgiSntg..ga

Diretoria da EsçQla de Aplicação d4EEUSB: Com a palavra, a Professora Marlene

lsepi, Diretora da EA/FEUSP, agradece todo empenho para resolver as situações na

Escola e também a todas as pessoas que contribuíram para a Festa de 60 anos, que

tinha uma subcomissão da FEUSP. Diz que a festa foi um sucesso, uma festa de

aniversário com parabéns, muito alegre e o empenho do Grêmio dos alunos e a

Associação de Pais e Mestres que se empenharam muito. Menciona que algumas

premiações que a Escola recebeu, uma delas foi da Olimpíada de Língua Portuguesa,

uma das alunas foi selecionada para representar a Escola e a Cidade de São Paulo na

etapa estadual e no Festival de Francofonia, a escola recebeu muitos prêmios, tinha

duas categorias, a premiação de escolas públicas e privadas, na categoria l e 2 foram

seis premiados e só o primeiro não é da escola, todos os outros cinco são da Escola de

Aplicação, inclusive a premiada na Olimpíada de Língua Portuguesa. Na ocasião,

recorda que haverá também Journes no Liceu Pasteur e a Journes da EA será na FAU

e que receberá alunos de outras escolas. Explica, na ocasião, que haverá a Terceira

Jornada de Gênero e Sexualidade nos dias 26 e 27 de setembro, com ativídades

intensas. Sobre a reposição das aulas de Química, explica que apesar de todos os

esforços. inclusive a possibilidade de oficinas, oferecidas pelo Professor Doutor Agnaldo

Arroio, conseguiu-se zerar para o terceiro ano do Ensino Médio integralmente, e para o

próximo Conselho de Escola teve alguns indicativos para informar a Supervisora de

Escola que deverá continuar a reposição para os dois primeiros anos do EM no próximo

ano, fechando o ano, mas com o indicativo de aulas não dadas de Química porque
muitas aulas não foram dadas, desde o primeiro dia letivo estavam sem professor.

Lembra que agora estão com dois professores de Química, um pela manhã com as aulas

regulares e outro à tarde com três dias da semana com as reposições. Item 3.
Expediente dos M : Com a palavra, a Senhora Adriana
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Ranelli Weigel lembra que na última sessão do CTA relatou a todos o evento

comemorativo que o INCO/CEPEL está planejando com os estudantes de inglês, que vai

contar histórias de vida (daqueles que passam por este "chão") e nesse sentido

estenderam convite para todos os funcionários e docentes que quiserem participar com

seus relatos sobre a FE e que entrem em contato com as educadoras do INCO (convite

por email já foi enviado), sendo que o evento acontecerá no dia 08 de novembro, com a

inauguração da exibição. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza informa

sobre a realização do Congresso dos Funcionários da USP, que foi bastante positivo e

lembrou que agora em setembro estão acontecendo as reuniões para o Acordo Coletivo,

sendo que na primeira reunião retomou-se o pedido do recesso dos funcionários da EA,

equiparação do recesso de fim de Ano ao dos docentes (o que já foi negado) e aventou-

se a possibilidade, pela Reitoria, de diminuição do horário do almoço (para 30 minutos),

ou seja, é preciso uma mobilização forte, mais do que nunca, para que não haja

retrocesso, porque a situação está bem difícil. Lembrou ainda que o atual Acordo acaba

mesmo em setembro (não haverá prorrogação) e que as horas do banco deverão ser

tiradas e/ou pagas. No caso de permanecer com saldo, se for negativo, haverá desconto

e se for positivo haverá pagamento como hora-extra, no entanto, nesse último caso, as

chefias teriam que justificar a razão das horas feitas a mais não terem sido tiradas. Na

oportunidade, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo pediu a palavra, dizendo

que a CODAGE informou que arrecadação do ICMS não vai atingir os 80 bilhões de reais

(conforme expectativa anterior) e que chegou aos 68 bilhões. Sendo assim, não haverá

discussão salarial para negociar aumentos e que também fomos informados que o

fechamento do prazo para pedidos de verbas para qualquer tipo de necessidade do

departamento, no caso, o concurso, porque não tem como pagar banca. Com a palavra,

a Senhora Mana Auxiliadora Riul de Frestas, Assistente Técnico Financeiro, diz que

quando fecha o orçamento não tem como pagar, que não é um problema da FEUSP e

sim da Universidade. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira solicita a

inclusão de um item na Ordem do Dia que acabou de chegar da Escola de Aplicação que

é o afastamento da Professora Doutora Cláudia Viegas Saraiva no período de 08 a

l l/l0/2019. para participação e apresentação no Congresso Brasileiro de Professores

de Francês, em Brasília, DF. Aprovada a inclusão. llla PARTE -- QBDEM DO DIA -- l.

PROCESSOS SELETIVOS: 1.1. ABERTURAS: í.Í.Í. Of.EDF709í/73092019 -

REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para contratação de l(um)
Professor Contratado 111, por prazo determinado, para as disciplinas: EDFO115 -
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Filosofia da Educação l e EDF0285 - Introdução aos Estudos da Educação -

Enfoque FI/osó#co. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos

presentes. 1.1.2. Memo.EDM/194/10092019 - Abertura de Processo Seletivo para

contratação de l(um) Professor Contratado 1, 11 ou 111, porprazo determinado, para

as disciplinas: EDM0433/0434 - Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas l e

11, EDM0342 - Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de Ciências e

EDM0343 - Prometo Integrado de Estágio em Docência em Matemática e Ciências.

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

(CTA) aprovou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. í.í.3.

Memo.EDM/195/10092019 - Abertura de Processo Seletivo para contratação de l

(um) Professor Contratado 1, 11 ou 111, por prazo determinado, para as disciplinas:

EDM0439/0440 - Metodologia do Ensino de Espanhol l e 11. Co\Doada em d\scussão

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por lO (dez)

votos, pela unanimidade dos presentes. í.í.4. Of.ED.A/ÍOO/Í00920í9 - .Abertura de

Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor Contratado 111, por prazo

determinado, para as disciplinas: EDA1221/EDA1222 - Política e Organização da

Educação Básica l e ll e EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no

Brasil (Licenciatura), tendo em vista a aposentadoria do Prof. Afrânio Mendes

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

Administrativo (CTA) aprovou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.

CLARO TEMPORÁRIO: 7.2.2. Of.í2'f/E.4/04092079 - REFEREND.4R - Pedido de

criação de novo claro, para contratação de Professor de Biologia (Ciências), por

prazo determinado, junto a Escola de Aplicação da FEUSP, tendo em vista o

encerramento do contrato da Profa. Cada Wanessa do Amaral Caffagni, em Julho

de 2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes.

q .3. CONTA,BtlAÇÀO: 1.3. 1. Of. 106/EA/22082019 - REFERENDAR - Solicita que seja

autorizada a contratação da Profa. LUCIANE FERNANDES DE GOES BAZETTI,

junto a EA. Colocada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes.
q .4. L\M.\NARES= 1.4.1. LUCIANE FERNANDES DE GOES BAZETTI - REFERENDAR

- Justificativa de /Im/narrara o exercíc/o Imediato. Colocada em discussão e. a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos,
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pela unanimidade dos presentes. í.4.2. EI..4/NE TERNA/VDES DE OI./VE/R4 S.4N7'0S

- REFERENDAR - Justificativa de liminar para o exercício imediato. Co\Doada em

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

por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.3. 7HED.A C.4BRER4

GONÇALVES PEREIRA - REFERENDAR - Justificativa de liminar para o exercício

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

Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes.

1.4.4. MARCA ELENA ROMAN DE OLIVEIRA TOLEDO - REFERENDAR - Justificativa

de /Imitar pam o exercício imediato. Colocada em discussão e. a seguir em votação,

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela

unanimidade dos presentes. í.4.5. 1.UC/.4 JU4T74S D.4 S/LULA - REFEREND.AR -

./usf/ffcaflva de /iminarpara o exerc/c/o /mediano. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos.

pela unanimidade dos presentes. 2. AFASTAMENTOS: 2.í. JU4RCEI.O DE SAI.ETE

SOUZA (EA) - Solicita afastamento para participar do lançamento e debate sobre o

livro "Angola Janga: Uma história de Palmares", em Poznan-GP - Polõnia, no

pe/todo de 27a 30/09/20í9. Colocado em discussão e, a seguirem votação. o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos

presentes. 2.2. FELIPE DE SOUZA TARABOLA(EA) - Solicita afastamento para

participar da 39' reunião anual da ANPEd, em Niterói - RJ, no período de 21 a

24/f0/20í9. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3.

RONALDO DOS REIS(EA) - Solicita afastamento para participar do XXI Congresso

Brasileiro de Ciências do Esporte e Vlll Congresso Internacional de Ciências do

Espode, em Nata/ - RN, no Remado de 76 a 2a/09/20í9. Colocada em discussão e. a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por lO(dez) votos,

pela unanimidade dos presentes. 2.4. CLAUD/H REG/N4 P/RES NC/NES - So//c/fa

afastamento para tratar de Interesses pad/cu/ares. Colocada em discussão e, a

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por lO(dez) votos,

pela unanimidade dos presentes. 2.5. CI.ÁUD/H V7EG.AS S.AR.4/VIA (E.4,) - /NCI.USÁO

- Solicita afastamento para participar do Congresso Brasileiro de Professores de

Fmncés, em Brasília - DF. no peNDão de 08 a íí/ía/2079. Colocada em discussão e,

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por lO (dez)

votos, pela unanimidade dos presentes. 3. OUTROS ASSUNTOS: 3.í. JO.AO B.ANHOS
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DE ALENCAR NETO - REFERENDAR - Alteração de Jornada de Trabalho de 40 para

30hs. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo

(CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. G/SI..4/NE

CRISTINA DE OLIVEIRA - REFERENDAR - Alteração de Jornada de Trabalho de 40

para 30hs. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) referendou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes.

3.3. LINDIANE VIVIANE MORETTI - REFERENDAR - Alteração de Jornada de

7raba/ho de 40 para 30hs. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) referendou por IO (dez) votos, pela unanimidade dos

presentes. 3.4. COMREC - Indicação de representantes para complementar

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

Administrativo (CTA) aprovou por lO (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada

mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu l?g11.encerrada a

reunião. E, para constar eu, sidiléy Macro Fdntgnetti, AssistMJPcnicg#Ãéadêmico

lavrei e digitei a presente ata, qu# qe,lqiáislsíÍI)?óa por mim .,.""«9,/}ó.# /r e pelo

Díretor da FEUSP / //v .,,/ na reqnjáo 6n/que for discutida e
aprovada.São de 2019.


