
1 511a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO

2 DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. ATA. As nove horas do vigésimo quinto dia do

3 mês de julho de dois mil e dezenove, na Sala 122 do Bloco B da FEUSP, realizou-se a

4 51 la Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação, sob a presidência

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

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

7 Fabiana Augusta Alves Jardim, Ocimar Munhoz Alavarse, Bruno Bontempi Júnior,

8 Agnaldo Arroio, Marcelo Giordan Santos, Mana Letícia Barros Pedroso Nascimento e Ana

9 Paula Martinez Duboc, Senhora Minam Fernandes Muramoto, Senhora Carina Matheus

io Pereira, representante discente da graduação e Senhora Vanessa Santos Maciel,

li representante dos servidores não docentes. Na ocasião, o Senhor Diretor justificou as

i2 ausências dos Professores Doutores Rosangela Gavioli Prieto, Ermelinda Moutinho

13 Pataca, Rogério de Almeida, Rubens Barbosa de Camargo, José Sérgio Fonseca de

14 Carvalho, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Mana da Graça Jacintho Setton,

i5 Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, Ana Luiza Jesus

16 Costa, Katiene Nogueira da Sirva e Karma Soledad Maldonado Molha e, havendo número

n legal declara aberta a 51 1a Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. I' PARTE--

i8 EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o Expediente da

i9 Diretoria, o Professor Doutor Marcos Garcia Negra informa que na pauta não constou a ata

20 da última sessão da Congregação porque os funcionários da Assistência Técnica

2i Acadêmica estavam em férias. A seguir, comunica que foi realizada uma reunião com a

22 Diretoria Administrativa da Fundação de Apoio a Faculdade de Educação (FAFE) eo

23 escritório de advocacia contratado pela referida fundação, na qual receberam a

24 informação de que um dos processos impetrado pelo Tribunal de Contas do Município de

25 Sáo Paulo foi aceito pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e que a importância do fato

26 justifica uma revisão dos procedimentos referentes aos bens disponíveis e que o assunto

27 será discutido e deliberado na próxima reunião do Conselho Curador. Na oportunidade,

28 agradece a atenção de todos pelo transtorno, mas a reforma dos quadros de energia e

29 troca dos cabos elétricos que está ocorrendo no bloco "A" é uma questão de segurança,

30 pois desde a inauguração do prédio náo houve alteração dessa parte elétrica e que estava

3i causando restrições na utilização de novos equipamentos e, nesta sexta-feira, será

32 necessário o desligamento total de energia do referido bloco. Lembra, na ocasião, que o

33 desligamento da energia no térreo do bloco A está sendo programada, pois uma parte

34 trabalhará de manhã e outra à tarde e o mesmo acontecerá no dia 02 de agosto. No
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sábado e domingo será na FEUSP toda. Informa, ainda, que no gramado houve uma

escavação para que se pudesse instalar a fiação que dará suporte aos postes de luz, que

além de aumentar a segurança era uma reivindicação de alunos e alunas. E, também, do

lado direito olhando em direção ao CEPE, estão sendo feitas as adaptações necessárias

para instalação de um outro 'Éood fruck'. A ideia é aumentar a capacidade de atendimento

dado o impedimento, pelo menos por hora, de reabrir a lanchonete e oferecer um serviço

com melhor qualidade. Na sequência, agradece, nominalmente, o Professor Doutor

Agnaldo Arroio, que presidiu o processo seletivo para contratação de um professor de

Química para a Escola de Aplicação, bem como às Professoras do IQ e EACH e que

transmita também os agradecimentos à Professora Doutora Lívia de Araújo Donnini

Rodrigues e ao Professor Vanderlei Pinheiro Bispo e, também, à Professora Doutora Ana

Karma Amorim Checchia, que transcorreu antes dessa Congregação para mais

contratações de professores para as crianças com deficiência da Escola de Aplicação.

Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos diz que ocorreu a licitação

para lanchonete da EA, houve recurso, o qual foi respondido e estão aguardando o

desfecho, isso mostra o quão é demorado um processo de licitação. A seguir, comunica

sobre a realização da reunião de dirigentes nos dias 30 e 31 de julho de 201 9, em Bauru,

SP, a qual a direçáo achou por bem se dividir, ele irá para a reunião dos dirigentes e o

Professor Doutor Marcos Garcia Neira ficará para participar da reunião pedagógica no dia

31 de julho. Ainda com a palavra, o Senhor Vice-Diretor menciona que nessa reunião o

Reitor pede a participação de todos, pois precisa tomar decisões, pois há relatos de todos

os Pró-Reitores e seus projetos e perspectivas para o ano e que está inserido na pauta o

teto salarial do Governador, com a interpretação da justiça e consequências para a

Universidades apresentação da nova Agência USP para gestão da informação e do

conhecimento acadêmico em substituição ao SIBll programa Future-se do MEC e suas

implicações na gestão da USPI evasão da graduação e programa CAPES - Prlnt, com a

readequação orçamentária da CAPES, reavaliação da mesma e proposta USP para pós-

graduação. Há também um item que é desenvolvido pelo Professor Doutor Luiz Alberto

Catalani que é sobre a estrutura departamental da USP, sobre o qual já foi apresentado

em três reuniões. Item 2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: a.

Conselho Universitário. O Senhor Diretor comunica que não houve reunião Co. b.

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

reforça que na próxima semana ocorrerá a reunião pedagógica do segundo semestre de

2019 na sala 115, manhã e tarde e sobre o registro das fichas 'on //ne' de estágio
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transcorreu muito bem. Finalizando, reitera também que haverá um pente fino para

garantir que tudo esteja correto. c. Conselho de Pós-Graduação. Não houve

manifestação. d. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a Professora Doutora Fabiana

Augusta Alves Jardim diz que não houve reunião e destaca o Edital PNPD que está aberto,

tivemos 1 4 inscrições e está aguardando os pareceres para fazer o processo seletivo. e.

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

Rogério de Almeida agradece. f. CClntfNac. Não houve manifestação. g. Expediente da

Diretoria Escola de Aplicação. Não houve manifestação. Item 4 - Expediente dos

Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Bruno

Bontempi Júnior complementa uma informação dada na reunião passada sobre a

aprovação do prometo FAPESP, explicando que o prometo implica na organização dos

acervos das bibliotecas Macedo Soares e Alfredo Bourroul e mais a manutenção da

biblioteca do Livro Didático. Com a palavra, o Professor Doutor Marcelo Giordan Santos

diz que sobre os 'Hood fruck', de como a USP coloca esses esqueletos horríveis e do ponto

de vista nutricional é um atentado à dignidade, passar tanto tempo aqui dentro e tendo

que se dirigir a um 'áood fruck' para se alimentar, só restam um ou dois restaurantes na

USP e que no restaurante da Brasiliana, a comida não é feita no local. Reforça seu

posicionamento e o que ensina para seus alunos na disciplina de Metodologia do Ensino

de Química todo ano onde se discute o tema alimentação, necessário para ser colocado

na educação básica por ser um problema gigantesco no País e que gostaria que esse

tema fosse discutido, em uma palavra aberta ou na reunião dos dirigentes e que fosse

exaustivamente tratado junto à Reitoria. A propósito do assunto, o Professor Doutor

Marcos Garcia Neira diz que essa questão é da mais alta relevância, quando o Reitor

esteve a Unidade, o coletivo sugeriu que fosse levado até lá para conhecer as condições,

o que foi feito e sua posição pessoal sobre o assunto é que não temos outras condições

a não ser oferecer os 'Hood fruck' no momento. Lembra a todos que o aluguel desse 'áood

fruck' é recolhido pela Prefeitura do Campus. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício

de Macedo Santos observa que nas resoluções da assessoria contratada pela Reitoria,

entre os 27 itens, havia o de política sobre os restaurantes. Com a palavra, a representante

discente da Graduação, Senhora Carina Matheus Pereira, diz que é muito importante esse

posicionamento sobre a alimentação, que se passa muito tempo aqui, pergunta sobre o

processo de licitação da cantina e para além dessa proliferação de 'áood fruc#' na USP e

se preocupa com as condições de trabalho das pessoas que ali trabalham. Acha

importante se posicionar não só pela qualidade da alimentação, bem como pela condição
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de trabalho dos funcionários. Na ocasião, o Senhor Diretor responde que a posição da

cantina é que a SEF nos deu duas possibilidades: la) adequar o espaço para realizar um

prometo de um restaurante, com um custo no valor de R$ 900.000,00, o que implicaria

acabar com os laboratórios mais próximos da cantina ou; 2a) manter como lanchonete em

função das dimensões de espaço, com um custo no valor de R$ 400.000,00, e nesse

sentido foi elaborado um projeto, cuja cópia foi inserida em um dos boletins e agora estão

na fase de elaboração de edital para contratação da empresa que poderá executar a obra

pela SEF, com a transferência de recursos da unidade. Expressa que a proposta que está

sendo pensada pelo nosso setor Administrativo é que se inclua o valor para o futuro

locatário. ll' PARTE - ORDEM DO DIA -- 1 . ELElgQE$: 'í.í. E/e/ção do Presidente e do

Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de

Ciências. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação homologou a

eleição por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. CONCURSO: 2.1.

ABERTURA: 2.7.í. /14emo. EDIL/756/750720í9 - So//cita abertura de Concurso

Público de Títulos e Provas para provimento de l(um) cargo de Professor Doutor

(n' 123308g, referência MS-3, em RDIDP, no EDM, na área de Didática. Co\oca(la em

discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou a abertura por 1 3 (treze) votos,

pela unanimidade dos presentes. 2. 7.2. /gemo.ED/U/757775072079 - So/feita abertura de

Concurso Público de Títulos e Provas para provimento de l(um) cargo de Professor

Doutor(n' 1233092), referência MS-3, em RDIDP, no EDM, na área de Educação

Mafemáf/ca. Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou a

abertura por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. ÇQNVENlQ/!ERMO

DE COMPROMISSO: 3.í. Proa. 79.7.237.48.5 - Convénio - "Pesquisa ap/lcada e

atividade de formação relativas à oferta de Educação Especial no Estado de São

Pau/o'= Colocado em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou o

convênio por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Proc. 79.5.729.48.5

- Termo de Compromisso apresentado pela aluna CAROLINE FANIZZI, orientanda

do Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho, visando a coorientação de sua tese

de doutorado e a dupla titulação junto a Université Paras 8 - Vincennes-Saint-Denis

ÍFrançaJ. Colocado em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou o

Termo de Compromisso por 1 3 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. Proa.

19.5.130.48.3 - Termo de Compromisso apresentado pelo aluno JONAS TABACOF

WAKS, orientando do Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho, visando a

coorientação de sua tese de doutorado e a dupla titulação junto a Université Paria 8



i37 - Vlncennes-Sainf-senis (Franças. Colocado em discussão e, a seguir, em votação, a

138 Congregação aprovou o Termo de Compromisso por 13 (treze) votos, pela unanimidade

i39 dos presentes. 4. Of./EDF?073/27062079 - FZ..Aula /NES

140 SCH/l.l./JVG - .Adesão ao Programa Professor Sénior. Colocada em discussão e, a

i4i seguir, em votação, a Congregação aprovou por 1 3 (treze) votos, pela unanimidade dos

laz presentes. 4.2. Of7EDA084/23072019 - LISETE REGINA GOMES ARELLARO -

i43 Renovação no Programa Professor Sénior. Colocada em discussão e, a seguir, em

144 votação, a Congregação aprovou por 1 3 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes.

145 4.3. Reorganização dera/lamenta/. Colocada em discussão sobre os cenários

i4õ propostos, acatados em reunião conjunta da direção com as chefias dos três

147 Departamentos (EDA, EDF e EDM), a Congregação deliberou por 13 (treze) votos, pela

148 unanimidade dos presentes, a constituição de uma comissão composta por 02 (dois)

i49 docentes de cada Departamento, 02 (dois) representantes discentes da graduação

lso (Pedagogia e Licenciatura) e 02 (dois) representantes discentes da pós-graduação e 02

15i (dois) representantes dos funcionários, para dar continuidade às discussões a respeito da

152 referida reorganização departamental da FE. 4.4. /ndi'cação da P/ofa. JWa/fa do CanTO

lss Santos Domine para receber o Prêmio USP " Trajetória pela Inovação - in Memorian".

is4 Colocada em discussão e, a seguir, em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze)

is5 votos, pela unanimidade dos presentes. 4.5. .A.fustes no P/ano amua/ de ap/lcação da

ISÕ Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa. Co\ocada em

157 discussão o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que foram realizados

158 pequenos ajustes no referido plano como no caso da substituição de copiadora instalada

159 na sala 1 6 do bloco B (20.000 cópias) e que atende aos funcionários do referido Bloco por

160 uma de menor tiragem de cópias (4.000) mais outra para realização de cópias coloridas.

16i A intenção é incluir a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para as Secretarias dos

i62 Departamentos e ATAc e/ou para o Centro de gerenciamento de Projetos. Na ocasião, a

lõ3 representante discente da graduação, Senhora Carina Matheus Pereira pergunta de a

164 tiragem de cópias da sala Pró-Aluno da graduação não poderia ser semestral? O Senhor

lõ5 Diretor responde que foi realizado um levantamento do uso das cópias da sala Pró-aluno

iõõ e o melhor controle é o que ocorre atualmente, uma vez que foram colocados mais

167 computadores para os alunos do Curso de Pedagogia, porque os alunos da Licenciatura

lõ8 também utilizam as salas Pró-Aluno de suas unidades de origem. Com a palavra, a

iõ9 Senhora Minam Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação,

no pergunta para quem solicita a tiragem de cópias coloridas? O Senhor Diretor responde



i71 que é o Serviço Técnico de Comunicação e Mídia que faz esse controle. Colocado em

172 votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes,

i73 0s ajustes no Plano anual de aplicação da Reserva Técnica para Infraestrutura

174 Institucional de Pesquisa a ser encaminhado à FAPESP. 4.6. //VCI.US,40 - .Afastamento

i75 da Prosa. Ke//y Sab/no - E.4. Colocada em discussão o Senhor Diretor informa que a

17õ solicitação acima mencionada já foi objeto de discussão e aprovação no CTA, mas como

177 era afastamento com vencimentos a Reitoria não aprovou e como agora a Professora

178 Kelly Sabíno solicitou sem vencimentos e sua viagem está programada para o início de

i79 agosto está solicitando essa inclusão. Na sequência, o afastamento foi posto em votação

180 e a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes.

18i Finalizando, a representante discente da Graduação, Senhora Carina Matheus Pereira,

i82 moradora do CRUSP, explica que perdeu o direito de cadastrar no SPTrans e a justificativa

i83 deles é que a distância entre a moradia e a instituição que estuda é muito pequena o que

i84 Ihe está impedindo na realização dos estágios em outro local que é fora da Cidade

i8s Universitária. Explica que uma outra moradora entrou com a ação na justiça e o Juiz deu

i86 ganho de causa e a SAS não está acatando o parecer. Nesse sentido pergunta se existe

i87 algum tipo de interferência da direção da FEUSP na gestão da Universidade, porque se

i88 trata de saúde mental, direito de ir e vir? Com a palavra, o Senhor Diretor menciona que

i89 encaminhará ofício à direção da SAS. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio

190 indaga se não seria possível encaminhar tal solicitação para a reunião dos dirigentes e

19i também ao Co pela representação estudantil e também pelos representantes da
i92 Congregação. Com a palavra, a Professora Doutora Ana Paula Duboc lembra também

i93 que muitas disciplinas possuem estágios e também as Práticas como Componentes

i94 Curriculares(PCC) precisam de 400 horas para finalizar o Curso de Pedagogia em outros

i95 espaços fora da sala de aula e também o PIBID. Nada mais havendo. o Senhor Diretor

i9õ agradeceu a presença de todos e todas e deu pi:!LJ3iaçi:1lãda a reunião. E. para constar

197 3u, Sida)#y Mauro F5?ntangfti, Assistente T(!j$Õ©iliMêmico, lavrei e digitei a presente

198 ata, Xlé /;8l;4...,allj3jpaãa por mim ./;,.4,l#gzZ../ Diretor da FEUSP
i99 dão eml,áuecfor discutida e aprovada. São Paulo, 25 de

200 jytho de 29
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