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285' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

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

do décimo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove. na sala 101 do Bloco A. realizou-

se a 285a Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo(CTA) da Faculdade de

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

Senhora Bárbara , representante discente da pós-graduação, Senhor Reinaldo Santos de

Souza, representante dos servidores da FEUSPI Senhoras Adriana Ranelli Weigel e

Regina Soda da Silva Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP no Conselho
Técnico Administrativo. As Senhoras llson Akira Hirata, Assistente Técnico Financeiro.

Substituto, Elaine Cristina Barrelo. Diretora de Biblioteca e Documentação e Carina

Matheus Pereira, representante discente da graduação na Congregação da FEUSP

compareceram à sessão como convidadas da Direção. Tendo em vista a presença dos

membros o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 285; Reunião Ordinária do CTA. E

PARTE -- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE AI.A -- /tem 7. 1)/scussão e votação da .4ta da

284' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP,

rea//zada no d/a 72/09/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) 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 o Professor Doutor

Sylvio Roberto Accioly Canuto, Pró-Reitor de Pesquisa da USP, visitou a Faculdade de

Educação, sendo a última das visitas dos Pró-reitores na unidade e que a Professora

Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim, Presidente da CPq, fez a apresentação dos

membros da referida comissão. Na ocasião, discutiu-se detalhes sobre as bolsas de

Iniciação Científica, a quantidade da demanda destas na unidade e também a questão

dos pós-doutorandos que têm aumentado e, também, a mudança do perfil dos candidatos.

Explica que, na ocasião, o Pró-Reitor também apresentou o novo programa da Pró-

Reitoria, PART, que poderá contratar pós-doutores para realizar atividades didáticas e

nessa ocasião, a comissão expôs a preocupação com a precarização do trabalho docente

e da própria pesquisa, bem como a desvalorização do programa PAE e dos docentes

recém-contratados pois a CERT focaliza a produção docente em trabalhos publicados.
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Item 2. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a

Professora Marlene lsepi, Diretora da EA/FEUSP. informa que a nossa colega Simone

Sanchez que estava em afastamento, retornou para sua função na escola e que houve

um pedido de demissão da Professora Natalia Bortolaci, mas que já há cobertura para as

aulas, em função de solicitação de vagas temporárias. Comunica, a seguir, que a Escola

de Aplicação participou de uma reunião das unidades da Educação Básica da USP -- Rede

USP. a qual foi muito proveitosa para fortalecer a comunidade e estreitar o trabalho das

escolas. Lembra, na oportunidade, que a CoC da Educação Básica foi concluída,

composta por docentes da USP, as 3 orientadoras pedagógicas (docentes aqui da FE) e

professores da EA. Recorda que o evento sobre Educação Inclusiva realizado na escola

também foi um sucesso, com boa participação da comunidade. Finaliza, mencionando que

a EA também deve participar de um evento ciclístico no dia 09/1 1, aqui no Campus. Com

a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio destacou o trabalho da funcionária e

secretária do EDM, Senhora Nataly de Moraes Antunes, que tem se desdobrado para

atender a todas as demandas do departamento, em função dos diversos processos

seletivos e comissões julgadoras programadas para o mês de outubro e meses vindouros.

Item 3. Expediente dos Membros do CTA4a FEUSP: Com a palavra. o Senhor Reinaldo

Santos de Souza solicita esclarecimentos sobre o Banco de Oportunidades, pois pelo que

viu, atualmente, o referido banco apresenta apenas uma vaga cadastrada na FE e nesse

sentido pergunta se existe algum problema técnico para o cadastro de mais vagas?

Salienta, na oportunidade, que como a demanda por funcionários é grande. o banco

poderia ser um caminho para buscar colegas que queiram vir para cá. Com a palavra. a

Senhora Nana Del Giudice Pinheiro explicou que aparentemente não é a FE quem

cadastra no site, mas que vai verificar essa informação. Finalizando, o Senhor Diretor

também explicou no início do ano que o banco estava congelado, e que é necessário

checar se há alguma vaga (número) não preenchida e que o levantamento será feito. !!E

PARTE -- ORDEM DO DIA -- 1. PROCESSOS SELETIVOS: 1.1. ABERTURAS: 7.7.'í.

Memo.EDM/197/26092019 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para

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

a disciplina: EDM0400 - Educação Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira

de S/naus. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o Conselho Técnico

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

1.1.2. Of./EDA/129/19092019 - REFERENDAR - Abertura de Processo Sefetivo para

contratação de l (um) Professor Contratado 111, por prazo determinado, para a
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disciplina de Francês para a Escola de Aplicação, tendo em vista a licença

maternidade da Prosa. Salsa K. W. l). /Visa/multa. Colocada em discussão e, a seguir

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

pela unanimidade dos presentes. 1.2. CLARO TEMPORÁRIO: 7.2.7.

Of./EA/122/04092019 - REFERENDAR - Solicitação de l (um) claro temporário de

Educação /nc/us/va para a Esmo/a de .Ap//cação. Colocada em discussão e, a seguir

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

pela unanimidade dos presentes. í.2.2. Of./E,4/í34/20092079 - REFERE/VD.4R -
Solicitação de 2 (dois) claros temporários para o 2' ano do Ensino Fundamental,

tendo em vista a demissão da Profa. Natália Bortolaci da Escola de Aplicação.

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

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.2.3.

Of./EDF/098/01102019 - Solicitação de l (um) claro temporário para a disciplina:

EDF1665 - Libras, para o período de 06 (seis) meses, tendo em vista o afastamento

da Prosa. Casa/a Gec/auskas Soflafo. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

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

unanimidade dos presentes. 1.2.4. /1#emo ED/W/205/04702079 - So//c/tacão de 7 rum)

claro temporário para as disciplinas: EDM0419/0420 - Metodologia do Ensino de
C/énc/as Soc/a/s / e //. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

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

presentes. 1.3. PRORROGAÇÃO DE CLARO: 7.3.7. Of./EDF7094/27092079 -

REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1249274 do Prof. Douglas Emiliano

Baf/sfa. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

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

1.3.2. Of./EDF/095/27092019 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1249282

da Frota. Jacque//ne /14oraes 7'eixelra. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

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

unanimidade dos presentes. 7.3.3. Offc/o EI)F 703/FE/0770/2079 - Ref/ligação do Of.

EDF/094 e Of. EDF 095 - Prorrogação do claro 1249274 e 1249282 do Prof. Dr. Douglas

Emiliano Batista e da Profa. Dra.IJacqueline Moraes Teixeira por mais 6 (seis) meses

e não 7 ranoJ como fo/ /nformado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

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

dos presentes. 1.4. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 7.4.7. Of/E,4/730/20092079 -

Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da Profa. Leticia Paloma de



103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

F. P. a S//va. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.2.

Of./EA/131/20092019 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da

Prosa. Pafdc/a 7angane/// l.anal Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo (ÇTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade

àos presentes. 1.4.3. Of./EA/132/20092019 - Solicita prorrogação de prazo do contrato

de fraga/ho da Prosa. /ngrfd .Ana/fse l.open. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. í.4l4. Of./E.4/'í33/200920í9 - So//c/fa prorrogação de

prazo do contrato de trabalho da Profa. Samara Annanias T. da Costa. Co\ocada em

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

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.4.5. Offc/o EDF 70Í/FE/04702079 -

Solicita prorrogação do contrato de trabalho do Prof. Dr. Douglas Emiliano Batista.

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

aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 'í.4.6. Offc/o EDF

102/FE/041012019 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da Profa. Dra.

Jacque//ne /Woraes 7'eixe/ra. Colocada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho

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

presentes. 1.5. INSCRIÇOES: 7.5.7. Of./ED.A/708/27092079 - REFEREND.AR -

Inscrições dos candidatos ao\ Processo Seletivo para contratação de OI (um)

Professor para as disciplinas: EDA1221/EDA1222 - Política e Organização da
Educação Básica l e ll e EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no

Brasa/ (L/cencfafuraJ. Edita/ FEUSP n' 77/2079. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 7.5.2J Of/ED4/715/07702079 - REFERE/VD.AR - /nc/usão

da inscrição da candidata Mana Eliza Nogueira Oliveira ao Processo Seletivo para

contratação de OI (um) Professor para as disciplinas: EDA1221/EDA1222 - Política

e Organização da Educação Básica l e ll e EDA0463 - Política e Organização da

Educação Bás/ca no Brasa/ (Licjenc/afuraJ. Colocada em discussão e, a seguir em

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

unanimidade dos presentes. 7.5.31 Proc. 79.7.866.48.2. - REFERE/VI)4R - /nscr/Pões

dos candidatos ao Processo Seletivo para contratação de l (um) Professor

Contratado 111, por prazo determinado, para a disciplina de Francês para a Escola de

.4p//cação. Ed/fa/ FEUSP n' 74/2079. Colocada em discussão e. a seguir em votação. o
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Conselho Técnico Administrativo (ÇTA) referendou por 09 (nove) votos. pela unanimidade

dos presentes. 1.6. COMISSÃO JULGADORA: 7.6.7. Of./EI).A/'í09/27092079 -

REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de OI

(um) Professor para as disciplinas: EDA1221/EDA1222 - Política e Organização da

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

eras// (L/Gene/afu/a9. Colocada êm discussão e, a seguir em votação, o Conselho

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

preserxtes. 1.6.2. Memo EDM/201/FE/4.10.2019 - Comissão Julgadora do Processo

Seletivo para contratação de OI (um) Professor Contratado para as disciplinas

EDM0439-Metodologia do Ensino de Espanhol 1, EDM0440-Metodologia do Ensino

do Espinho/ //. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo(CTA) aprovou por 09(nove) votos. pela unanimidade dos presentes. 7.6.3.

Memo EDM/204/FE/4.10.2019 - \ Comissão Julgadora do Processo Seletivo para

contratação de OI (um) Professor Contratado para as disciplinas EDM0433-

Metodologia do Ensino de Ciênflias Biológicas 1, EDM0434-Metodologia do Ensino

de Ciências Biológicas 11, EDM0342-Fundamentos Teórico-Metodológicos para o

Ensino de Ciências e EDM0343-Projeto Integrado de Estágio em Docência em
/Matemática e C/énc/as. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

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

presentes. 1.7. RELATORIO FINAL: í.7.'í. Of./ED.A/776/09702079 - Re/afó/fo F/na/ do

Processo Seletivo para contratação de OI (um) Professor para as disciplinas:

EDA1221/EDA1222 - Política e Organização da Educação Básica l e ll e EDA0463 -

Política e Organização da Educação Básica no Brasíl (Licenciatura) Edital FEUSP n'

77/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou poli 09 (nove) votos. pela unanimidade dos presentes. 2.

RELATOR\O: 2.1. Of./EDF/092/13092019 - RONI CLEBER DIAS DE MENEZES -

Relatório de Estágio Probatório,h. em RDIDP, período de 2017 a 2019. Parecer emitido

pe/o Prof Dr. /l#arcos Garc/a Ne/ra - ED/W-FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir

em votação, o Conselho Técnico administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela

unanimidade dos presentes. 3. CREDENCIAMENTO: 3. í. /14emo ED/U7200/FE/4.í0.2079

- Pedido de Credenciamento apresentado pelo Prof. Associado Agnaldo Arroio.

Parecer em/f/do pe/a Prosa. Dra. Da/sy de Bafo Rezende Í70J. Colocada em discussão

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito)

votos. pela unanimidade dos presentes. 4. AFASTAMENTOS: 4.í. EI.A//VE /l#E/VI)ES D4
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MOTA (EA) - Solicita afastamento para participar do 8' Seminário de Literatura
Infantil e Juvenil, em Florianópolis - SC, no período de 05 a 08/11/2019. Co\ocada em

discussão e, a seguir em votaçãol b Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. .A/V.4 P.4UI..A /U,4RT7/VS BR.4G.4 -

Solicita afastamento para participar do 111 Encontro de Secretários dos Programas

de Pós-Graduação em Educação, na UFF - Niterói - RJ, no período de 20 a
24/70/2079. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

Administrativo (CTA) aprovou por (l9 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.3.

VALERIA AMORIM ARANTES DÇARAUJO - Solicita afastamento para realização de

programa de pós-doutorado ou 'Fongênere para Cambridge-MA - Estados Unidos da

.4médca, no período de 03/02/2020 a 37/07/2020 r780 diasJ. Colocada em discussão e,

aseguir em votação, o Conselhcl Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove)

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 5.í. /demo

EDM/199/04102019 - Pedido da\ Profa. Dra. Lúcia Helena Sasseron Roberto para

realização de atividade simultânea à Luca - Ciência para Educar Ltda, pelo período

de 70/2079 a 09/2027. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) apqcjvou por 07 (sete) votos e 02 (duas) abstenções. 6.

DgAçoes: 6.1. Proc. 19.1.889.48.2 - Doação CAPES/PROEX - Prof. Maurício

P/efroco/a P/nfo de O//ve/ra. Col(icada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho

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

presentes. 7. OUTROS ASSUNTOS: 7.7. Segurança. 7.2. Uf///zação da b/b/lojeca por

usuádos externos. Colocada erÚ discussão, a Senhora Elaine Cristina Barrelo relata

sobre os usuários que têm frequentado a biblioteca e que não têm um comportamento

adequado ao uso do espaço públícH, atrapalhando outros usuários. Menciona, na ocasião,

que alguns deles usam o banh+jro, por exemplo, tomam banho, ou que usam os

computadores (que têm acesso libjre) por um longo tempo, assistindo filmes, ou ainda

falando alto e batendo forte no teca?do. Nesse sentido, salienta como fazer a abordagem

com esses usuários e como garantjq que todos os usuários da biblioteca consigam estudar

e fazer suas atividades nesse espaço é uma questão importante. Explica que outra

preocupação deles (explicitada n# fala do Reinando) que as funcionárias da biblioteca

tenham segurança em realizar smas atividades, não sendo de sua responsabilidade

monitorar usuários que usam de fnodo indevido o banheiro, por exemplo. ou outros

espaços dentro da biblioteca. Nesêé sentido, o Senhor Reinaldo de Souza se prontificou

fazer uma conversa com os funcionários da Biblioteca para ter mais informações e ajudar
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a pensar melhor os encaminhamehtos a serem feitos. Com a palavra, o Professor Doutor

Marcos Garcia Negra menciona qqie além desse problema mais geral que está presente

na Biblioteca, houve um episódio específico na quinta e na sexta(dias 3 e 4). Explica que

na quinta um homem teria abordado um grupo de alunas que estavam em uma sala de

estudos na biblioteca de forma agressiva e ao que parece esse mesmo homem foi visto

entrando no banheiro feminino da biblioteca. Explica que algumas pessoas afirmam que

as características físicas dele se assemelham a um rapaz que está sendo procurado pela

polícia na região, com acusações #e estupro. Na sexta, dia 04, ao que parece ele teria

sido visto novamente na faculdade, o que levou a um grupo de alunas a imprimir os

cartazes com a foto de procurador. colando pela faculdade e ainda fazer passagens em

sala de aula. Para a reunião do CTA foi convidada a aluna Canina Matheus Pereira,

representante discente da graduação na Congregação e representante do Centro

Acadêmico "Professor Paulo Freira'1 para participar desse ponto de discussão, e destacou

fortemente como esse tema gera preocupação aos estudantes, em especial as mulheres,

que ficam mais expostas a casos de violência sexual. sobretudo à noite. Como o ponto de

mais geral acerca da biblioteca tcjmou mais tempo, não foi possível aprofundar tanto a

discussão sobre esse episódio, qué acabou por não ter nenhum encaminhamento, o único

que foi destacado era uma lembrjqnça sobre o aplícativo de segurança da USP. E foi

também reforçado que embora o# vigilantes sejam. a rigor, responsáveis pela guarda

patrimonial, que estão dísponívei# também para atender e acompanhar situações que

sejam necessárias de acompanhamento. Dentre os encaminhamentos acordados, está o

reforço na divulgação do App (folder abaixo) e das ''dicas de segurança'' da
Superintendência de Prexjenção e Proteção Universitária (link

httn://www:$ppu.usp:br/dicas-seaufánca. Nada mais havendo. o Senhor Diretor

agradeceu a presença de todos q.dçii..ll13i:@@da a reunião. E, para constar eu, Sidney

Mauro ForXanetji, .zj-gs16tente TêclaÉo''Acggêráico, lavrei e digitei a presente ata, que será

assinadas\pW]/Him [/U»/''' e pe]o Diretor da FEUSP

[llt / da á:jtÍnião em que for discutida e aprovada. São Paulo. lo
de outubro) dW 2g19.

o/AcacFoManetli


