
303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. 2 

Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza a reunião a distância. Às 3 

nove horas do décimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, realizou-4 

se a 303ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da 5 

Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor 6 

Doutor Marcos Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Profs 7 

Drs. Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe do 8 

EDA; Bruno Bontempi Junior, Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Maria 9 

Letícia Barros Pedroso Nascimento, representante dos docentes; Miriam Fernandes 10 

Muramoto, representante discente da pós-graduação, Profa. Marlene Isepi, Diretora 11 

da Escola de Aplicação; Senhoras Adriana Ranelli Weigel representante dos 12 

funcionários da FEUSP e Marina Aparecida Capusso, representante dos funcionários 13 

na vaga que seria indicada pela Direção da FEUSP no Conselho Técnico 14 

Administrativo. Os Senhores Moisés Beluci da Silva, Chefe do Serviço Técnico de 15 

Informática; Maria AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeiro; Nanci 16 

Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo; Luci Mara Reinaldo 17 

Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica; Daniela Pires, representando a Diretora de 18 

Biblioteca e Documentação. Tendo em vista a presença dos membros, o Senhor 19 

Diretor declara aberta a sessão da 303ª Reunião Ordinária do CTA. Prof. Dr. 20 

Marcos Garcia Neira inicia a reunião com boas vindas e lamenta a perda de 21 

vidas e o desenrolar da CPI, temos que seguir nos protegendo e aos outros. 22 

Que a vacinação tem que ser defendida e os resultados da pesquisa realizada 23 

com a população de Serrana evidenciam que essa é a única forma de conter a 24 

pandemia. Iª PARTE – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA – Item 1. 25 

Discussão e votação da Ata da 302ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico 26 

Administrativo da FEUSP, realizada no dia 13/05/2021. Colocada em 27 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 28 

aprovou por 07 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE – 29 

EXPEDIENTE – 1 - Expediente da Diretoria da FEUSP – Com a palavra, o 30 

Prof. Dr. Marcos Garcia Neira inicia a reunião com a notícia de que a Reitoria 31 



publicou em 29 de maio, a Portaria de designação do GT/Rede USP, para 32 

discutir e produzir minuta a respeito da constituição da Rede USP de Educação 33 

Básica. São sete Unidades que compõem a Rede USP, na primeira reunião 34 

discutiram-se os princípios gerais, a figura do(a) Dirigente e da(o) 35 

Supervisor(a). Tomou-se o documento da UNESP como ponto de partida e se 36 

entende que a Reitoria indica o dirigente, e esse precisa indicar alguém da sua 37 

confiança para Supervisor(a). A LDB estabelece quem pode ser o 38 

supervisor(a), além disso, fez-se um movimento para desvincular a Rede USP 39 

da FEUSP. Muitas pessoas na USP, funcionárias e docentes, podem ocupar 40 

essas funções. Será feita uma pré-minuta ao GT que poderá melhorar 41 

suprimir/acrescentar para, em seguida, encaminhá-la à Reitoria. O 42 

Superintendente sugeriu que a Rede USP ficasse alocada em um escritório 43 

ligado diretamente à Reitoria. No dia 18 de junho faremos a cerimônia de 44 

outorga do título de Professor Emérito da Profa. Lisete Arelaro, será de modo 45 

remoto pelo canal da FEUSP. A Congregação incumbiu de coordenar a 46 

comissão assessora que elaborará o relatório com vistas à progressão 47 

horizontal da carreira docente, a meta é apresentar esse relatório na próxima 48 

Congregação. Registra o excelente trabalho desenvolvido pela Pós-Graduação 49 

e Stife na produção das condições necessárias para a realização do processo 50 

seletivo da pós-graduação, com mais de 2.600 inscrições. E que ainda 51 

demanda muito trabalho. Em reunião com o Pró-Reitor de Graduação, devido 52 

a um comunicado na reunião de dirigentes, qual seja, a criação de um 53 

complexo de formação de professores e de um centro de libras, que havia sido 54 

objeto de discussão em reunião com o Pró-Reitor em 06 de junho de 2019, 55 

ideia que surgiu na Faculdade de Educação, e poderia funcionar no Centro 56 

Universitário Maria Antonia, por ser um ponto central. O Pró-Reitor informou 57 

que o assunto seria discutido no CoG e também na CLAP. Quanto ao centro 58 

de libras, a legislação menciona a obrigatoriedade da inclusão desse 59 

conhecimento nos currículos dos cursos de licenciatura desde 2005, a USP 60 

está atrasada e tem uma dívida histórica com relação à temática. O Pró-Reitor 61 

diz que o Reitor o incumbiu de resolver esse assunto com o Centro de Libras, 62 



porém não foi apresentado um documento, somente slides. Disse que a 63 

Faculdade de Educação teve 51,5% de ingressantes oriundos de escola 64 

pública. É importante seguirmos trabalhando com a questão de inclusão e de 65 

melhor atender as pessoas tanto na graduação como na pós-graduação. 66 

Informa à comunidade que foram convocados pela CODAGE para discutir o 67 

USP-Base e lembra esse movimento que a USP está fazendo de 68 

comparação/classificação das Unidades em diversos quesitos e anunciado na 69 

reunião de dirigentes. Na sequência da reunião com a CODAGE haverá 70 

reuniões com as chefias administrativas e de departamentos. Ocasião em que 71 

se pretende informar sobre o teor da conversa. Prof. Vinicio de Macedo Santos 72 

diz que esse ano se fala muito em avaliação e a USP do Futuro precisa 73 

acontecer. Fala sobre a criação de um GT, a partir da Congregação, em defesa 74 

da escola pública, para responder às questões imediatas trazidas pela 75 

pandemia e que se sobrepõe a uma crise da educação e traz consequências 76 

irreparáveis. Entende que a Faculdade de Educação tem esse papel e com 77 

uma programação para a próxima semana com a conferência do Prof. Nóvoa. 78 

A propósito da informação sobre a Rede USP, que é uma conquista e esforço 79 

da Faculdade de Educação e Escola de Aplicação, ressalta o caráter 80 

importante de luta, também para quem vem pela frente. Marina destacou que 81 

compreende e concorda que a Rede não deve ser uma atribuição da FEUSP, 82 

mas que é preciso deixar claro nos critérios para indicação da/o dirigente que 83 

essa seja uma pessoa que tem relação com a educação básica, para que as 84 

unidades de educação básica da USP não sofram com ações futuras de 85 

alguém alheio às discussões dessa etapa de ensino e que não tenha 86 

comprometimento com as escolas. Pergunta sobre o centro de formação 87 

continuada de professores, como esse projeto foi apresentado? Prof. Marcos 88 

responde que caberá à Reitoria indicar o Dirigente e sobre o centro de 89 

formação de professores a ideia da Faculdade de Educação era constituí-lo, 90 

chegou a ser feito um regimento. Não tem relação com o centro de formação 91 

USP. Profa. Marlene diz que tiveram a preocupação de que essa pessoa 92 

responsável pela Rede USP seja aliviada de outras atribuições. 2 - Expediente 93 



da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Profa. Marlene diz que estão 94 

com a organização dos trabalhos visando ao retorno das atividades 95 

presenciais, cabendo à gestão da escola essa preparação. Formaram uma 96 

comissão para ajudar nesse retorno, com cronograma, conforme o Plano USP. 97 

Fizeram uma consulta preliminar às famílias que se mostraram e divididas. 98 

Haverá sorteios para vagas remanescentes em julho e, para o ano de 2022, 99 

em agosto. Há poucas vagas remanescentes. Sobre o GT, os professores e 100 

funcionários estão contribuindo. Por último, sobre a gestão da escola, diz que 101 

estão desde 2018 e que terá um longo caminho de luta pela frente, na época a 102 

reitoria não disponibilizou vagas para professor substituto e não houve 103 

candidatos para a última gestão. Fará o processo de consulta e eleição, que 104 

ninguém ficou 4 (quatro) anos na gestão da escola. Prof. Marcos agradece a 105 

gestão e acha justo esse desejo. Vai defender um processo de transição. 3 - 106 

Expediente dos Membros: não houve. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA - 1. 107 

PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA: 1.1.1. MEMO.EDM/63/24052021 - 108 

REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para contratação de 1 (um) 109 

Professor temporário para as disciplinas: EDM0327 - Educação Infantil, 110 

EDM1327 - Educação Infantil, EDM0340 - Projeto de Estágio em Docência em 111 

Educação Infantil e EDM0669 - Brinquedos e Brincadeiras na Educação 112 

Infantil. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 113 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 114 

presentes. 1.2. INSCRIÇÕES/COMISSÃO JULGADORA: 1.2.1. MEMO. 115 

EDM/64/25052021 - REFERENDAR - Comissão Julgadora e inscrições dos 116 

candidatos ao Processo Seletivo para contratação de 01 (um) Professor Doutor 117 

para a disciplina EDM0400 - Educação Especial, Educação de Surdos, Língua 118 

Brasileira de Sinais. Edital 20/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 119 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) 120 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. MEMO. EDM /67/ 04062021 - 121 

Comissão Julgadora e inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo para 122 

contratação de 01 (um) Professor Doutor para as disciplinas EDM0349 123 

Fundamentos Teórico-Metodológicos da Alfabetização, EDM0693 Metodologia 124 



do Ensino de Língua Portuguesa: Alfabetização e Letramento, EDM0405/406 125 

Metodologia do Ensino de Português I e II, EDM0449/450 Metodologia do 126 

Ensino de Linguística I e II, em conformidade com o edital FEUSP 23/2021. 127 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 128 

Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 129 

presentes. 1.3. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 1.3.1. Of. 130 

EDF/28/28052021 - REFERENDAR - Solicita autorização para contratação do 131 

Prof. FELIPE DE SOUZA TARÁBOLA. Colocada em discussão e, a seguir em 132 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) 133 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. PRORROGAÇÃO DO 134 

CONTRATO: 1.4.1. MEMO.EDA/45/19042021 - REFERENDAR - Solicita 135 

prorrogação do contrato de trabalho da Profa. MARIA SELMA DE MORAES 136 

ROCHA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 137 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 138 

presentes. 1.4.2. MEMO.EDA/46/20052021 - REFERENDAR - Solicita 139 

prorrogação do contrato de trabalho da Profa. HÉLIDA BALARDINI LANÇA 140 

VICENTE. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 141 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 142 

presentes. 1.5. RELATÓRIO FINAL: 1.5.1. MEMO.EDM/68/04062021 - 143 

Relatório Final do Processo Seletivo para contratação de um Professor 144 

Contratado III (Doutor) EDM0400 Educação Especial, Educação de Surdos, 145 

Língua Brasileira de Sinais, em conformidade com o Edital FEUSP 20/2021. 146 

(não houve candidatos classificados). Colocada em discussão e, a seguir em 147 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, 148 

pela unanimidade dos presentes. 2. RECREDENCIAMENTO / 149 

CREDENCIAMENTO: 2.1. MEMO. EDM /69/04062021 - Marcos Garcia Neira 150 

- Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer Favorável emitido pela 151 

Profa. Dra. Carlota Boto - EDF/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em 152 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, 153 

pela unanimidade dos presentes. 2.2. Of. EDF/31/04062021 - Valéria Amorim 154 

Arantes de Araújo - Solicita credenciamento junto à CERT. Parecer Favorável 155 



emitido pela Profa. Dra. Sonia Teresinha de Sousa Penin - EDM/FEUSP. 156 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 157 

Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 158 

presentes. 3. RELATÓRIO: 3.1. MEMO.EDA/52/07062021 - Iracema Santos 159 

do Nascimento - Relatório de Estágio Probatório, em RDIDP, período de 160 

01/08/2019 a 24/05/2021, acompanhado do Plano de Pesquisa do período de 161 

26/05/2021 a 31/07/2022 e do Curriculum Lattes da docente. Parecer emitido 162 

pela Profa. Dra. Anete Abramowicz - EDM-FEUSP. Colocada em discussão e, 163 

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 164 

(dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 165 

4.1. Memo. EDM/70/04062021 - Mônica Appezzato Pinazza - Pedido para 166 

realização de atividade simultânea (atuação como ministrante de aulas em 167 

Curso de MBA em Gestão Escolar pelo PECEGE –ESALQ/USP), no decorrer 168 

do ano de 2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 169 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos e 02 (duas) 170 

abstenções. Marina diz que considerando que em todas as reuniões são 171 

apresentados relatórios de docentes e pedidos de recredenciamento junto à 172 

CERT e que neles comumente é citada a participação em diferentes comissões 173 

estatutárias, questionamos como se dá o acompanhamento da participação 174 

dos professores nessas comissões, visto que, pela nossa experiência, essa 175 

participação se dá de modo desigual, o que é injusto com os docentes que 176 

realmente se dedicam às atividades de gestão, além das demais atividades. 177 

Ressalta que a falta de acompanhamento traz implicações éticas, visto que 178 

compõe a carreira docente, bem como a sua avaliação, a participação nessas 179 

comissões. Os professores Agnaldo e Marcos agradeceram por essas 180 

considerações e afirmaram que essa questão tem sido discutida junto aos 181 

docentes. E, para constar eu, Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica 182 

Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por 183 

mim                                  e pelo Diretor da FEUSP                            na reunião em 184 

que for discutida e aprovada. São Paulo, 10 de junho de 2021. 185 




