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503' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas do vigésimo quinto dia do

mês de outubro de dois mil e dezoito, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a

503; Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a presidência

do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Negra, e com a presença dos

membros: Professores Doutores Vinício de Macedo Santos, Vivian Batista da Silva,

Ermelinda Moutinho Pataca, Emerson de Pietri, Rogério de Almeida, Rubens Barbosa de

Camargo, Bruno Bontempi Júnior, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Mana da Graça

Jacintho Setton, Valdir Heitor Barzotto, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, Mana

Letícia Barros Pedroso Nascimento, Silvia Luzia Frateschi Trivelato, Senhora Marina

Aparecida Capusso, representante dos servidores não docentes e Senhora Marlene lsepi,

Diretora da Escola de Aplicação, como convidada da direção. Na ocasião, o Senhor Diretor

justificou as ausências das Professoras Doutoras Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis

Boto, Rosângela Gavioli Príeto, Cada Biancha Angelucci e Soda Mana Portella Kruppa e

havendo número legal declara aberta a 503a Reunião Ordinária da Congregação da

FEUSP. I' PARTE -- DISCUSS:AQ E VQTAÇAO.DE ATAS -- Item 1. Discussão e

Votação da Ata 502' Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia

27/09/2078. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por

12 (doze) votos e 01 (uma) abstenção. Na ocasião, a Professora Marlene lsepi menciona

que já encaminhou à ATAc correções por ela proposta às linhas 650, 680 e 746 e também

a Senhora Marina Aparecida Capusso enviou alterações às linhas 465, 493, 643 e 660. !E

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

Professor Doutor Marcos Garcia Neira comenta que como todos sabem o procedimento é

colocar o maior número possível de informações no boletim para poder reduzir as

informações nos expedientes da Congregação e também do CTA. Informa, na ocasião,

que até 26/1 0/201 8, estarão abertas as inscrições para a representação docente no CTA.

A Professora Doutora Ana Luiza Jesus da Costa que está na representação fez um

excelente trabalho. Como todos sabem, trata-se de um lugar de grande responsabilidade.

Salienta que receberemos o Reitor no dia 29/1 le o Pró-Reitor de Graduação no dia 08/1 1 ,

das 10hs às 12hs, no Auditório da FE. Sobre a recepção do Pró-Reitor Graduação,

esclarece que a Professora Doutora Vivian Batista da Sirva, que está substituído hoje a

Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto, pode informar melhor. Estão esperando

sugestões, contribuições dos três seguimentos para reunião com o Reitor. Relata que a

ideia é que o conteúdo não seja determinado pela direção, mas que as pessoas dos três
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segmentos da comunidade possam fazer sugestões até o dia 09/11. Na sequência,

comunica que fizeram uma reunião do Conselho Curador da FAFE, com conta com uma

nova composição. O colegíado está avaliando bem a situação em que se encontra a

Fundação e pensando em encaminhamentos que possam concretizar no futuro e que

provavelmente realizará mais uma reunião neste semestre para fechar as questões que

foram discutidas. Tão logo o assunto se resolva, a comunidade será informada. A seguir,

explicita que com relação ao contexto político atual, afirmou que tem apoiado as várias

iniciativas da comunidade procurando valorizar o debate democrático e respeitando o

caráter de instituição pública da Faculdades explica que as conversa realizada no dia 1 5/1 0

foi um momento importante onde as três categorias se reuniram para analisar, discutir etc.

Diz que, infelizmente, estamos sem representação discente, mas tem feito um diálogo

bem próximo com o CAPPF desde o início da gestão. Acrescenta que os alunos têm

encaminhado vários pedidos para circular mensagens entre eles ou mesmo entre os

funcionários e professores e a direção tem conversando sempre com a Professora

Doutora Rosangela Gavioli Prieto, Presidente da CG, para avaliar essas mensagens

tomando todo cuidado devido, evitando conteúdos que priorizem uma determinada visão,

por conta do caráter da nossa instituição e do uso dos recursos públicos. Expressa, na

ocasião, que ninguém é cerceado, silenciado, mas sobretudo os e-mails que vão para os

alunos, professores e funcionários precisam ser cuidados, pois podemos criar um

problema grave. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos reforça a

questão do momento político. Comenta que não há outra atitude da direção e nossa, a

não ser mobilizar as nossas disposições individuais e coletivas porque muita coisa está

em jogo. Continuando, informa que fizeram um convite mais amplo à comunidade FEUSP

para formação da comissão de comemoração dos 60 anos da EA e 50 da FE e que já foi

realizada uma reunião e essa comissão proporá um calendário para 2019. Lembra que a

próxima reunião será no dia 30/10, às 14h, na sala 101 e a ideia é fechar uma agenda

para pensar como vamos tratar essa questão em 201 9 e novas adesões são bem-vindas.

Continuando, informa que veio da Reitoria um calendário relativo ao Projeto Acadêmico

dizendo como está o processo e que o da FE foi finalizado e a Comissão de Avalição

estabeleceu um cronograma, definiram um conjunto de pessoas que compõem a

comissão avaliadora dos projetos acadêmicos e entre os membros está a Professora

Doutora Belmira Oliveira Bueno. Eles anunciaram que até 31/10 deveremos receber o

parecer sobre o nosso Projeto Acadêmico. Explica que, em não sendo aprovado, teremos

o prazo talvez até 31/12 para fazer os ajustes. Nesse sentido, chama a atenção dos chefes
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dos departamentos, dizendo que há um cronograma muito bem definido para que sejam

apresentados e aprovados os projetos acadêmicos dos departamentos e dos docentes. A

data limite para envio do projeto acadêmíco dos departamentos é 08/03, quando ele

deverá ser aprovado pelo Conselho e pela Congregação de fevereiro e que o dos docentes

a data limite é 31/05. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que

foi encaminhado o convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Segundo ele, as

sugestões dos docentes foram ouvidas e o termo está nas instâncias superiores para

assinatura. Comunica também que no dia 10/1 1 haverá a discussão de duas propostas

apresentadas no GT-EA referentes à gestão administrativa e pedagógica da EA. Enfatiza

que a reunião é aberta a todos e não tem caráter deliberativo, sendo uma plenária para

discussão das duas propostas e acolhimento de sugestões e/ou novas propostas a serem

encaminhadas ao Conselho de Escola e, posteriormente, à Congregação. A seguir,

também comunicou a existência de um GT-Creche e que foi estabelecido um calendário

de reuniões. Explica que esse informe vem na sequência do projeto acadêmico para que

possamos lembrar os professores nos departamentos que eles podem incluir essas ações

da SME, Creche e EA, como um dos seus projetos de extensão, investigação ou formação

de futuros professores nessas instâncias e que, de alguma maneira, quando forem

elaborar seus projetos possam pensar que já existem esses canais, basta acioná-los. Diz

que todos os professores são bem vindos a participar nesse trabalho por enquanto com a

SME. Item 2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho

Universitário. O Senhor Diretor comunica que não houve sessão do Co nesse período.

b. Conselho de Graduação. Com a palavra, a Professora Doutora Vivian Batista da Sirva

comenta de uma proposta que também é lançada pela CPG relativa à Comissão

Equidade. A ideia é compor uma comissão que se propõe a pensar formas de favorecer o

acesso e a permanência. Com a palavra, a Professora Doutora Ermelinda Moutinho

Pataca esclarece que na penúltima Congregação foi designada a ela e às Professoras

Doutoras Cada Biancha Angelucci e Rosângela Gavioli Prieto elaborarem essa minuta

para ser aprovada na Congregação a fim de estabelecer a Comissão de Equidade que vai

ser feita em conjunto CG e CPG. Conversaram também com os quatro presidentes das

comissões estatutárias, passou o texto nessas comissões pensando como que a Pesquisa

e Cultura poderiam colaborar com a questão da equidade. Entrou como ponto de pauta e

precisa ter aprovação da Congregação. c. Conselho de Pós-Graduação. Com a palavra.

a Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca relembra que no Seminário de Pós-

Graduação houve 240 inscritos e será realizado no período de 21 a 23 de novembro p.f.
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Explica que as áreas fizeram resumos dos trabalhos submetidos e existe a intenção de

publica-los. Continuando, comenta que dentro da CPG tem sido discutida a reorganização

do regimento da CPG e o regulamento da CCP, pois as áreas estão discutindo quatro

itens mais drásticos de mudanças dentro do regulamento da CCP e depois retomará à

CPG para pensar numa restruturação única. Menciona que teve algumas indicações bem

claras da Pró-Reitoria de Pós-Graduação do que poderia ser feito. Relata, na
oportunidade, que em novembro tem que ser aprovada na CPG e na Congregação.

Explica, ainda, que a CAPES nesse movimento de reestruturação do sistema de avalição

avaliou um documento com diretrizes sobre a reavaliação e a ficha que foi encaminhada.

Com relação ao FORPRED, reitera que os 05 (cinco) programas que tinham entrado com

pedido de revisão, 04 (quatro) foram aprovados no pedido e as notas subiram novamente.

Informa também que o calendário da coleta CAPES mudou, agora será até 22/02/2019.

Ainda com a palavra, a Senhora Presidente da CPG comunica que nessa semana os

funcionários da CPG a chamaram para conversar sobre a questão da falta de funcionários

na secretaria da Pós-Graduação, agravada com a saída da Senhora Bruna Pozzi Rufato

e o aumento da demanda de trabalho. Menciona que a funcionária Regina Célia Galeno

dos Reis também está pedindo transferência para outra unidade e com isso uma

dificuldade muito grande é que as pessoas precisam compreender que têm de colaborar.

Explica que a situação que estamos vivendo hoje na Universidade é muito diferente, pois

antes tinha muita colaboração dos funcionários, mas que agora mudou e muitos docentes

têm uma resistência muito grande em entender isso e dificulta muito o trabalho. Nesse

sentido, lembra que na reunião eles solicitaram também para restringir o horário de

atendimento ao público, das 10h às 18h, e ficaram de falar com a Senhora Marina

Aparecida Capusso, representante dos funcionários na Congregação. Com a palavra, a

Senhora Marina Aparecida Capusso informa que os funcionários da pós-graduação a

chamaram para uma reunião e a principal questão que trouxeram é a impossibilidade

dessa equipe de trabalho assumir o novo programa de pós, que já está na última instância

da CAPES para aprovação, retomando toda a discussão feita desde a apresentação do

novo programa na Congregação, como se pode acompanhar pelos relatos das reuniões

anteriores. Houve uma discussão sobre racionalização e mudanças nos procedimentos

de trabalho, mas ressaltou que as colegas entendem que mudanças de procedimentos

não resolverão o problema, não resolverão a necessidade da existência de duas

secretarias. Com a palavra, o Senhor Diretor informou que estão tentando trazer um

funcionário do Instituto de Química, o qual já demonstrou interesse em vir para FEUSP e
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que estão no aguardo da aprovação do Diretor do IQ. Continuando, a Senhora Marina

Aparecida Capusso lembrou aos presentes que a Reitoria, ao aprovar o novo programa,

devolveu para FE o "plano de transição'', alegando que se tratava de um documento

interno da Faculdade. Argumentou ser muito provável da perspectiva da Reitoria entender

que se a Faculdade aprovou um novo programa, o fez por ter condições de realiza-lo.

Ressaltou que para nós funcionários seria absolutamente surpreendente que a Reitoria,

no atual contexto, aprovasse qualquer contratação, lembrando que os alunos da EA

ficaram muito tempo sem professor e isso não sensibilizou a reitoria para novas

contratações. Assim, argumentou, por fim, que entendemos que há boa vontade na busca

de mais funcionários, mas sabemos que essa por si só não resolverá o problema, sendo

preciso encontrar soluções, junto aos colegas, com o cenário que existe hoje e não com

cenários prováveis. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos lembra

de ter participado de reuniões onde não havia expectativas desses dois funcionários

viessem a sair e lembra de se levantar um conjunto de atividades qual é de fato o tipo de

atividades que existe e de terem sido elencadas várias possibilidades de racionalização

de trabalho, na questão do envio de teses, das bancas, de informatizar e agilizar

determinados procedimentos. Diz que sente a necessidade, mesmo que venha um

documento no sentido de mostrar a precariedade a falta de funcionários, que se

levantasse o tipo de trabalho e as condições, mas também que se apontassem essas

soluções de racionalização de trabalho. Com palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia

Neira explica que a funcionária Regina Célia Galeno dos Reis está solicitando essa saída

há 7 anos, foi-lhe negada em outras ocasiões e agora o pedido não está mais conosco,

foi negado numa primeira instância e justificamos o porquê, se o funcionário pede para

sair e aceitamos a leitura que pode ser feita em outras instâncias é que não precisamos

dele, então foi negado e esse movimento foi combinado com ela, agora ela entrará com

recurso e será avaliado pelo DRH. Nesse exato momento estamos fazendo o mesmo

movimento com um funcionário do Instituto de Química que tem todo interesse de vir para

cá. Ele já foi entrevistado pelo Senhor Marcelo Ribeiro, pelo Serviço de Pessoal e Direção.

Diz que ligou para o Diretor da Química dizendo que entrevistou o funcionário porque é

do interesse dele vir para FE e que nós gostamos do funcionário e gostaria que fosse

liberado. Continuando, diz que se começássemos a fazer bancas de qualificação com

convidados de fora a distância, cortaríamos pela metade esses problemas e que uma boa

parte desse trabalho lentamente terá que ser assumida pelos docentes, pois não dá mais

para deixar na mão de um funcionário ligando dez ou mais vezes para cada membro da



171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

banca para definir passagem aérea, horário, voo etc., pois terão que ver um outro formato

da ficha para quando o docente preencher deixar explícito, ao menos, o período do voo,

isso já facilita. Reitera que não dá mais para separar a gestão pedagógica da gestão

administrativa e financeira. Quando a gente sai defendendo que é importante a presença

de pessoas aqui, esquecemos de olhar as contas. Foi preciso fazer um pedido adicional

de verba para passagens aéreas e só conseguimos ir até o final com as bancas

agendadas porque uma unidade abriu mão de sua cota. A respeito do assunto, a

Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca comenta que até setembro foram

realizadas 300 bancas, os números são gigantes, não sabe como eles dão conta de todo

esse trabalho, pois está só falando das bancas. Na oportunidade, o Professor Doutor

Marcos Garcia Negra acrescenta que tem uma funcionária 08h00 por dia só para cuidar

das bancas. Com a palavra, o Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior menciona que

gestos simples por parte dos docentes poderiam mudar as práticas da secretaria da Pós-

Graduação para agilizar e amenizar o trabalho, como orientar os seus orientandos a

entregarem os formulários completos na hora do depósito, o outro é a roleta CAPES, os

professores não entregam os livros que publicaram e nesse sentido precisamos incumbir

os docentes e os discentes da tarefa de entregarem as coisas o mais prontas possível e

nos prazos adequados para não sobrecarregar os serviços da Pós-Graduação. Acredita

que com a criação do novo programa seja justificável, por parte da Reitoria, a contratação

de um funcionário. Com a palavra, o Professor Doutor Valdir Heitor Barzotto diz que com

relação à entrega dos livros muitas vezes eles não têm, e com relação a indicar o período

da passagem isso pode justificar a compra de uma mais cara. Comenta que a primeira

coisa que viram na CClnt foi a necessidade de criar uma oficina para orientar o aluno,

inclusive o que ele pode perguntar e principalmente a necessidade de ler o documento

sobre o assunto o qual ele quer perguntar. Sai o edital e é vinculado ao programa, então

ele só pode vir à secretaria da CClnt perguntar coisas sobre esse edital e esse programa

O que está falando é a necessidade de fazer uma formação para o aluno de pós-

graduação para que ele entenda do que ele vai falar com o funcionário para que não gaste

tempo e os colegas também. d. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, o Professor

Doutor Émerson de Pietri informa que terminaram semana passada a realização do

SllCUSP e o Seminário de Pós-Doc. Relata que no SllCUSP houve 41 trabalhos

apresentados. Na sequência, informa que ontem houve a reunião do Conselho de

Pesquisa e o Pró-Reitor pediu para que as unidades o convidassem para uma visita.

Nesse sentido, explica que o Pró-Reitor comunicou que está sendo elaborada uma minuta
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de resolução para o funcionamento das Comissões de Pesquisa nas unidades, tem

unidade que nem tem comissão de pesquisa, então estão tentando regularizar. Mencionou

também que há uma resolução conjunta que está sendo feita entre as Pró-Reitorias de

Pós-Graduação, Cultura e Extensão e de Pesquisa para instituir normas de integralização

de créditos de atividades acadêmicas complementares e que a discussão principal é sobre

resolução do Programa de Pós-doutorado na USP, a qual foi aprovada em outubro de

2017 e desde lá vem sendo discutida principalmente sobre o tempo exigido para que a

pessoa pode se inscrever no pós-doutorado. Expressa que o Pró-Reitor acolheu os

posicionamentos dos participantes e resolveu montar um outro grupo de trabalho com

pontos de vistas divergentes que foram apresentados para que esse GT repense a

concepção do que seja o pós-doutorado aqui na USP, para ser votado na reunião de

dezembro. Com a palavra, o Professor Doutor. Vinício de Macedo Santos propõe que se

faça sim o convite ao Pró-Reitor de Pesquisa e que seja uma questão de pauta enfatizar

com mais clareza e até de um ponto de vista institucional qual é a concepção de pós-doc.

e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, o Professor Doutor

Rogério de Almeida informa que a Professora Doutora Manha Marandino é a atual Diretora

do Centro Preservação Cultural. Na ocasião, informa que a Comissão estava trabalhando

na realização de um Seminário de Cultura e Extensão e uma das questões importantes

que queriam levar como posição é a ideia de pensar a cultura e extensão integrada com

as demais atividades que realizam e não como algo a parte e aí surgiu na reunião a

possiblidade de fazer um seminário. Estão discutindo para que esse seminário tenha a

característica de integração, onde, inicialmente, cada comissão leva um tema que

considere importante para ser discutido dentro dessa possibilidade de integração entre

Cultura e Extensão, Docência e Internacionalização. A seguir, recorda que houve uma

reunião com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão com algumas informações, a primeira

diz respeito à Feira das Profissões que contou com 60.000 participantes, a grande maioria

estudantes de escolas privadas. Comenta que a Feira teve o custo de R$ 800.000,00.

Menciona, ainda, que nessa reunião com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, estavam

se orgulhando da Feira ter tido uma inserção de quase cinco minutos no Jornal Nacional

e que isso, por si só, já havia pago os custos da Feira. Na sequência dessa colocação, a

Pró-Reitora enfatizou o modelo de universidade financiada pelo Estado está esgotado e

que é preciso buscar parceria para viabilizar atividades. Na oportunidade, o Senhor

Presidente da CCEx/FEUSP comenta que não há nenhuma verba destinada à área de

Cultura e Extensão e uma das iniciativas da Pró-Reitoria é criar eventos que não são
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organizados por eles, mas que seria uma espécie de congregação de eventos que já

acontecem que recebem o nome dessa incíativa, como exemplo Semana de Cultura, as

unidades organizam suas atividades e aí encaixa na Semana de Cultura. Outro ponto é

que hoje terá reunião para discutir uma resolução que será feita entre a Pró-Reitoria de

Cultura e a Pró-Reitoria de Graduação que instituiu as normas e disciplinas para

integralização de créditos de atividades acadêmicas complementares dos currículos dos

cursos de graduação. Continuando, aproveita o momento e fala de uma sugestão da

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim para a Congregação da FE, assim

como está sendo feito pelas Congregações de outras unidades, que se fizesse uma moção

em defesa da democracia, considerando o contexto político atual. Com a palavra, a

Senhora Marina Aparecida Capusso diz que, a pedido dos colegas, também apresentaria

essa proposta no comunicado dos membros e tendo em vista o tempo que se leva na

produção de textos coletivos, sugere que a Congregação adotasse o texto lido pelo

Professor Doutor Marcos Garcia Neira na reunião do dia 15/10/2018, que havia circulado

em nossa lista, mas que não havia sido publicado. A sugestão foi aceita com pequenas

alterações. f. CClnVNac. Com a palavra, o Professor Doutor Valdir Heitor Barzotto

comenta que estão com três alunos com mobilidade nacional da Universidade Federal do

Maranhão e o intercâmbio é por um ou dois meses. Explica que a USP definiu que a

prioridade é Asma e Africa e as Professoras Ana Luiza Jesus da Costa e Cada Biancha

Angelucci, que vão assumir a CClnt, já fizeram a primeira reunião com os coordenadores

de convênios de universidades de países africanos. Explica, que nesse momento temos

sete convênios com Moçambique e Angola e a ideia era fazer uma análise do que precisa

ser feito para efetivar a cooperação e como tratar isso internamente e com a AUCANI.

Menciona que iniciaram um convênio com a Ásia que é de uma universidade japonesa,

coordenado pela Professora Doutora Tizuko Morchida Kishimoto e agora já são seis,

sendo dois com a Coréia do Sul feitos recentemente e um outro com Goa, na Índia. Com

a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira agradece o trabalho que o Professor

Doutor Valdir Heitor Barzotto tem realizado, foi exemplar e ele deu ampla divulgação e

visibilidade à Faculdade de Educação na esfera internacional, estão aí os inúmeros

estudantes internacionais que vieram para cá e os nossos que foram. Reitera que ele teve

nesse período à frente da CClnt um trabalho louvável, reconhecido pela comunidade e

que a gente deseja que esse mesmo empenho seja destinado a outras atividades. Com a

palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos comenta se não é o caso de uma

participação efetiva e de direito o fato do presidente da CClnt participar das sessões da
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Congregação. O Senhor Diretor diz que podemos oficializar um convite a Presidenta da

CClnt para participar das reuniões, não só com os comunicados, mas para

acompanhamento de tudo que se discute aqui e podemos também pautar para a mudança

do regimento numa próxima reunião e encaminhar até as últimas instâncias para criar

essa nova posição da CClnt, como uma comissão estatutária. Com a palavra, o Professor

Doutor Rubens Barbosa de Camargo acrescenta que o Professor Doutor Valdir Heitor

Barzotto poderia elencar o rol de dificuldades que passa a CClnt, para pensar do ponto

de vista institucional, propor para a universidade, já que isso faz parte do plano

institucional da USP, a necessidade da internacionalização, organizar de modo

sistemático e institucional uma ação nessa direção e talvez justificar a necessidade da

alteração da AUCANI para uma Pró-Reitoria de Internacionalização e verbas para a

unidades neste sentido e se colocar um elenco de proposições e dificuldades para

justificar um posicionamento diante da Reitoria seria muito interessante. g. Expediente

da Diretoria Escola de Aplicação. O Professor Doutor Marcos Garcia Neira explica que

a Professora Marlene lsepi esteve presente somente para informar sobre as correções de

sua fala na ata da sessão da última Congregação e precisou se retirar por diversos

compromissos na Escola de Aplicação. Item 4 - Expediente dos Membros da
Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Bruno Bontempi Júnior

informa que o EDF continua na elaboração do seu projeto acadêmico. Explica que nas

últimas duas reuniões do departamento discutiram os objetivos, optaram fazer essa

discussão primeiro e depois tem a parte das metas e ações. Informa que os objetivos são

os objetivos gerais do departamento, os mais grandiosos, e a metas seriam aquilo que a

gente cumpriria quantitativamente e qualitativamente nesse espaço de vigência do plano,

os 5 anos. As ações seriam em função dessa meta numérica e quantitativa nesse espaço.

Como o documento da unidade tem a tabela pelas categorias docentes, tem uma meta

quantitativa. Pensaram que as metas quantitativas do departamento poderiam sair da

somatória equilibrada segundo a divisão que o departamento tem das próprias categorias

docentes. Tem os titulares, os associados e os doutores, cujas metas nesses 5 anos foram

estipuladas no primeiro documento e aí fariam a equalização segundo a nossa

composição e, a partir daí, teríamos condições de compor as ações. Outra coisa que vão

fazer por sugestões do Professor Doutor José Sergio Fonseca de Carvalho é que se

discutisse, pensasse, numa espécie de seminário para apresentar seus projetos para os

colegas para que haja adesões por proximidades temáticas, metodológicas etc. para

participar de metas que é preciso cumprir uma associação, estão quebrando essa barreira
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do individualismo e para que também os professores tenham um envolvimento nos

diferentes projetos que o departamento produz e compartilha porque talvez outros

departamentos possam exercitar esse tipo de medida. Com a palavra, o Professor Doutor

Rubens Barbosa de Camargo comenta que na última reunião do EDA decidiram que,

como eles tiveram três representantes na comissão geral que fez o projeto da unidade, a

ideia é que esses três representantes, ele e a Professora Doutora Carmen Sylvia Vidigal

Moraes, dariam início ao projeto do departamento, trazendo contribuições para as

reuniões, então, a partir do que já foi feito, do que foi passado para unidade e depois uma

discussão do departamento com o projeto dos docentes. Com a palavra, o Professor

Doutor Vinício de Macedo Santos comenta que com relação ao que o Professor Doutor

Bruno Bontempi Júnior falou, aproveitar que estão firmando convênio com a Rede

Municipal e há iniciativa que outros sejam feitos, que o próprio departamento olhasse para

essa perspectiva do convênio e visse ações de extensão que pudessem ser alavancadas

nesse momento. Explica que na elaboração do projeto acadêmico da unidade viram a

necessidade de fazer reuniões com colegas de outras unidades como também trazer aqui

representantes da comissão central (CAA), então seria interessante os departamentos

promoverem uma discussão. Com a palavra, a Senhora Marina Aparecida Capusso

informa que quer falar como educadora, não como representante dos funcionários.

Comenta que com relação ao assunto anterior sobre extensão, diz que os educadores não

estão vinculados a nenhum departamento, estão vinculados às CoCs e eles fazem um

trabalho com as escolas com relação aos estágios, mas sempre com intermediação de

formação de docentes nas escolas, de acordo com o projeto político pedagógico das

escolas e vários professores tem frequentado. Entende que isso seria uma coisa que

poderia ser incorporada tanto nos projetos dos departamentos, tanto de alguns

professores. Com a palavra, o Senhor Diretor diz que o Chefe do EDF pediu uma pequena

ementa falando dos convênios, dos GTs escolas e do GT creche, então pede para que a

Senhora Marina Aparecida Capusso envie uma ementa também para partilhar com os

docentes a ideia para que eles incorporem as sugestões de forma institucional e integrada.

llla PARTE - ORDEM DO DIA -- 1. ELEICOES: 7.í. Of CCEx/036/í8702078 - /ndfcação

dos Profs. Drs. Rogério de Almeida e Mana Angela Borges Salvadori,

respectivamente, titular e suplente, para comporem o Conselho Curador da FAFE.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou por 15

(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. í.2. Of CPq/700y79í020í8 - Renovar a

indicação da Profa. Dra. Shirley Salva como representante titular da Comissão de
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Pesquisa no Conde/ho Curador da PARE. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, a Congregação homologou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos

presentes. 1.3. CG/05102018 - Indicação das Profas. Núria Hanglei Cacete e

Ermelinda Moutinho Pataca, respectivamente, titular e suplente, como
representantes da FEUSP na CoC da Licenciatura do Instituto de Geciências.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou por 15

(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. í.4. Composição do Conde/ho

Consta/f/vo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou

por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.5. Of.ED.A/í2ay227020í8 -

Reeleição dos Profs. Drs. Rubens Barbosa de Camarão e Ocimar Munhoz Alavarse,

respectivamente, Chefe e Vice-Chefe do EDA. Mandato de 18/10/2018 a 17/10/2020.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou por 15

(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. CONCURSO: 2.1. RELAToRIO

F\NAL-: 2. 1.1. Relatório Final do Concurso de Livre-Docência, na área de Ensino de

Ciências e Matemática, nas disciplinas: EDM-0329 - Metodologia do Ensino de

Ciências (Pedagogia) e EDM-0425/0426 - Metodologia do Ensino de Física l e if

(Licenciatura) e EDM-5112 - Conceitos, Práticas e Reflexões para a Investigação de

processos Argumentativo em sala de aula em Ciências (Pós-Graduação), no
Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada(EDM) da FEUSP.

Candidata inscrita: Profa. Dra. Lúcia Helena Sasseron Roberto. Co\Doada em

discussão e, a seguir em votação, a Congregação homologou por 15 (quinze) votos, pela

unanimidade dos presentes. 3. ÇQNVEWOS: 3.í. Proa. í8.í.íí06.48.0 - Convénio

Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação da USP e a University of

Strathclyde, School ofEducation, coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-

Euzeb/o. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 1 5

(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Proa. 78.í.íí05.48.4 - Convénio

Acadêmico Internacional entre a Faculdade de Educação da USP e a Pontifícia

Univeridad Católica de Valparaiso(Chile), coordenado pela Profa. Dra. Soda Mana

Vanze//a Gaste//ar. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação

aprovou por 1 5 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. P/oc. 78.7.í227.48.4

- Acordo de Cooperação Internacional entre a FEUSP e a Rede INEI - 2018 -- 2023.

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze)

votos, pela unanimidade dos presentes. 4. QUTRQ$ A$$yNIQ$: 4.í.
Memo/EDM/'190/05102018 - Renovação no Programa Professor Sênior da Profa. Dra.
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Sfe/a Concepção Bedho/o P/conez. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2.

Memo/EDM/189/05102018 - Adesão no Programa Professor Sênior da Profa. Dra.

Cerce /Unha Fernandes BlffencouH. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.3.

.4quis/ção de DesffbH/apor. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a

Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.4.

Critérios para Distribuição de Cargos para Professor Titular entre os
Depadamenfos. Colocada em discussão, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra explica

que são duas etapas distintas, a primeira é se vamos utilizar os mesmos critérios já

aprovados em 2015, por esta Congregação ou vamos redigir um novo, para as

permanências de 03 (três) cargos de Professor Titular, cujos docentes se aposentaram

em 2018, a saber, Professores Doutores Nelio Marco Vincenzo Bizzo, Pedro Roberto

Jacobi e Romualdo Luiz Portela de Oliveiras a segunda, é que recebemos uma Circular da

Secretaria Geral da USP(CAA) informando que solicitações de novos cargos de Professor

Titular, para o próximo processo de avaliação conjunta, devem ser encaminhados até o

dia 04 de janeiro de 2019, com todas as tabelas (l a 12) preenchidas pelos

Departamentos. Colocado em votação, a Congregação aprovou por 1 3 (treze) votos, pela

unanimidade dos presentes, a permanência de 03(três) cargos de Professor Titular, tendo

em vista as aposentadorias acima mencionadas, devendo utilizar os critérios aprovados

em 2015 e que os departamentos enviem os formulários (l a 12), devidamente

preenchidos, até a penúltima semana do mês de novembro, para encaminhamento à CAA.

4.5. Comissão de Equidade. Colocada em discussão, o Professor Doutor Marcos Garcia

Neira explica que a alteração foi na composição da comissão que incluiu a participação

de duas representações dos funcionários. Na ocasião a Senhora Marina Aparecida

Capusso pergunta como será essa representação? Com a palavra, o Senhor Diretor

expressa que primeiro se aprova o documento e depois por portaria se define como vai

ser a representação, por indicação e/ou por eleição e a comissão elabora o regulamento.

Colocada em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade

dos presentes. Finalizando, nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença

de todos e todas e deu por encerrada a reulliêo. E, para constar eu, Sidney Mauro

Fontanetti, Assistente Técnico Ac@áêiWcclz.z(@çrei e digitei a presente ata, que será

assinada por mim ....,Z,Z1:6i;zZ.Z. Diretor da FEUSP

)or encerrada a re

;naco A rcoH
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reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 25 de

'f\'


