
531ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2 

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

nove horas do vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, 4 

realizou-se a 531ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da 5 

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

Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 7 

Doutores Vinício de Macedo Santos, Agnaldo Arroio, Carmen Sylvia Vidigal 8 

Moraes, Bruno Bontempi Junior, Rosangela Gavioli Prieto, José Sergio 9 

Fonseca de Carvalho, Ana Paula Martinez Duboc, Valdir Heitor Barzotto, Vivian 10 

Batista da Silva, Maurilane de Souza Biccas, Carlota Josefina Malta Cardozo 11 

dos Reis Boto, Monica Appezzato Pinazza, Anete Abramowicz, Maria da Graça 12 

Jacintho Setton, Claudia Rosa Riolfi, Emerson De Pietri,  Jaime Francisco 13 

Parreira Cordeiro, Mônica Caldas Ehrenberg, Roni Cleber Dias de Menezes, 14 

Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, o Senhor Paulo Vitor de Souza Pinto, 15 

representante discente da pós-graduação, Senhora Lisbeth Soares, suplente 16 

do representante discente da pós-graduação, a Profa. Marlene Isepi, Diretora 17 

da Escola de Aplicação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante 18 

dos servidores não docentes e a Profa. Ana Luiza Jesus da Costa, Presidente 19 

da CCNInt como convidada da Direção. A Profa. Teresa Cristina Rebolho Rego 20 

de Moraes justificou a ausência. Havendo número legal, o Senhor Diretor 21 

declara aberta a 531ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª 22 

PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação 23 

da Ata 530ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 24 

25/03/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 25 

aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE 26 

– EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o 27 

expediente da Diretoria - Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira, inicia 28 

falando que estamos nos aproximando da marca de 400 mil vidas perdidas 29 

para a pandemia e que também sabemos quem são os responsáveis por 30 

tamanha infelicidade. Diz que enquanto Instituição Pública de Ensino, pesquisa 31 

e extensão é nosso dever combater e denunciar a injustiça social. Reforça a 32 

posição que a unidade tem assumido desde que a pandemia começou. 33 

Comenta que é nosso dever cumprir os protocolos e também é nossa 34 



obrigação nas salas de aulas, em reuniões etc, lembrar quem são os 35 

responsáveis e como podemos reverter essa situação e produzir uma 36 

sociedade menos injustiça e uma educação de melhor qualidade. Comenta que 37 

o Governo Estadual havia divulgado sobre a vacinação dos profissionais de 38 

Educação Básica e a posição que a Rede USP tomou foi vacinar todas as 39 

pessoas que trabalham nessas Instituições. A Rede USP é composta pela 40 

Escola de Aplicação, Escola de Arte Dramática, Cotel e Creches. Serão 41 

vacinados também todos os colegas que trabalham na vigilância, controladoria 42 

e limpeza, todos acima de 47 anos. Com relação ao Edital de progressão 43 

horizontal da carreira docente, comenta que foram feitas duas reuniões abertas 44 

no ano passado e convidados os professores que poderiam se inscrever. Foi 45 

acordado com eles que a Direção ajudaria a compor as comissões assessoras 46 

dos departamentos e que essas comissões seriam indicadas pelos professores 47 

que viessem a se inscrever e haveria um sorteio público para montagem 48 

dessas comissões assessoras. E assim foi feito. As comissões leram os 49 

relatórios dos inscritos e atribuíram menções conforme os documentos 50 

disponibilizados no Sistema. Em seguida, faz uma apresentação sobre a 51 

primeira etapa do processo. A Direção e os Chefes de Departamento 52 

receberam Comunicado da CAD no dia 16 de fevereiro onde estão os 53 

conceitos que deverão ser aplicados aos campos de avaliação, referentes às 54 

atividades de ensino, pesquisa, cultura e extensão e gestão. Durante o 55 

processo, receberam orientações contraditórias. Informa que os três 56 

departamentos já fizeram essa avaliação e um dos departamentos já submeteu 57 

o resultado ao Conselho e lançou no Sistema e os outros dois departamentos 58 

já submeteram ao Conselho e estão aguardando o cumprimento do período de 59 

apresentação de recursos. Informa que se inscreveram 28 colegas no processo 60 

que por enquanto está na fase dos departamentos, mas haverá um momento 61 

que virá para a Congregação, que deverá ser na próxima, e teremos que 62 

discutir o assunto e tomar uma posição a respeito. Continuando, informa que a 63 

Congregação de novembro aprovou um plano de uso de recursos da Reserva 64 

Técnica Institucional da FAPESP, mas dois itens foram reprovados. Um era 65 

para subsidiar os serviços da nossa revista Educação e Pesquisa e o outro 66 

era  equipar o laboratório de Ciências da Escola de Aplicação. Será feito um 67 

novo pedido para a FAPESP. Daniela Borges, responsável pelo CGP, está 68 



empenhada, conversando com vários setores, reunindo as outras demandas da 69 

Unidade para apresentar à Congregação e levá-las com um novo pedido para a 70 

FAPESP. Outro assunto é a campanha de doação sugerida pela Comissão de 71 

Equidade que resultou em sete aparelhos, 5 notebooks e 2 tablets, mas apenas 72 

2 estavam em condições de uso e foram entregues a 2 alunas. Informa que foi 73 

incumbido pela Congregação, juntamente com a Assistência Acadêmica, de 74 

algumas tarefas e todas foram cumpridas, uma delas versava sobre a 75 

sistemática de votação. Após verificar os Sistemas USP e o que está disponível 76 

na ferramenta do Google Meet, conversando com outras unidades e com o 77 

Stife, avaliaram que não vale a pena envolver tantas pessoas nesse processo 78 

de votação, então pede que as pessoas se manifestem direto no chat. Com a 79 

palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos comenta que, na Faculdade, 80 

além de celebrar a vacinação dos professores da Educação Básica maiores de 81 

47 anos, mesmo que em passos lentos, celebra também parte do nosso corpo 82 

docente entre os 60 e 70 anos vacinados, segundo o noticiário, nesse 83 

segmento há uma redução significativa de casos de mortes. Continuando, quer, 84 

por parte da Direção, cumprimentar na pessoa da Profa. Maurilane a realização 85 

da abertura do evento Ano 100 com Paulo Freire com a vinda da Deputada 86 

Luiza Erundina, é o marco inicial de uma programação que se estenderá por 87 

todo ano. Em relação ao GT de Educação Básica, é um grupo que está ativo, 88 

com reuniões periódicas, quer aproveitar a Congregação para convidar os 89 

professores a participarem desse grupo, principalmente aqueles que têm 90 

vínculo com as redes públicas de ensino para tentar resgatar um papel que a 91 

Faculdade possa ter nisso. Outro assunto é sobre Avaliação Institucional. 92 

Receberam da CAI os roteiros e formulários para realização da avaliação neste 93 

ano. Até o final de maio e início de junho, terão a versão ajustada de cada 94 

Unidade para depois ser aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação - 95 

CPA. A CPA agendou uma reunião no dia 4 de maio para esclarecimentos 96 

desse processo e deverá participar dessa reunião a Comissão de 97 

Acompanhamento do Projeto Acadêmico, constituída dos Chefes de 98 

Departamentos, Presidentes de Comissões Estatutárias, do Diretor e Vice-99 

Diretor e um representante de cada um dos níveis da carreira docente da 100 

Congregação. Comunica que hoje teremos que indicar os representantes dos 101 

doutores, associados e  titulares que estão na Congregação. Diz que 102 



precisamos pensar nesse processo com muito cuidado. 2. Expediente das 103 

Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário - Com a 104 

palavra a Profa. Dra. Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto informa 105 

que não teve CO. b. CCInt/Nac. - Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza 106 

Jesus da Costa informa que estão acolhendo estrangeiros para aulas online e 107 

agora também está aberta a possibilidade de estudantes da FEUSP realizarem 108 

aulas remotas em duas universidades estrangeiras, uma na Colômbia e a outra 109 

na Croácia. Comunica que fecharam para esse ano as metas e entre elas a 110 

organização do Seminário de Internacionalização. Outro assunto é a 111 

possibilidade da CCInt ter assento na Congregação, já que não são uma 112 

Comissão Estatutária, estão pleiteando a possibilidade de serem convidadas. 113 

Comenta que a FEUSP  participou do Simpósio de Pesquisa Global sobre 114 

Educação para Cidadania, onde  a Profa. Ana participou representando a 115 

Faculdade junto com estudantes de pós-graduação. c. Comissão de  Pós-116 

graduação - Com a palavra, o  Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho 117 

informa que já está aberto o Edital para o processo seletivo da pós-graduação 118 

de 2021. A iniciativa da CPG de ampliar a reserva de vagas foi muito bem 119 

acolhida. Comenta que a secretaria implantou o plantão de dúvidas onde já 120 

atenderam mais de cem pessoas online, aproveita para agradecer toda a 121 

equipe da secretaria que fizeram um ótimo trabalho. Reforça a importância do 122 

engajamento de todos os professores na primeira fase eliminatória. Comenta 123 

também que já fecharam a aula magna/aula inaugural e é uma aula conjunta 124 

com a graduação, será no 25 de maio e será proferida pelo Prof. Walter Kohan 125 

da UERJ e o título da aula é: O que significa pensar (hoje) com Paulo Freire? 126 

d. Conselho de Graduação - Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli 127 

Prieto diz que com relação a aula inaugural conjunta CPG/CG é uma ação 128 

fundamental estreitar os laços entre as comissões estatutárias e propõe mais 129 

ações conjuntas. Continuando, informa que na reunião da Comissão de 130 

Graduação houve uma discussão sobre a gravação dos encontros síncronos 131 

nas aulas de graduação, não é a primeira vez que discutem esse assunto. 132 

Desde 2020, decidiram pela CG que isso seria uma decisão de cada docente, 133 

apoiados em levantamento das condições de acesso de seus alunos à internet 134 

e demais informações sobre a  disciplina. Comenta que é um tema delicado. 135 

Na aula os professores interagem constantemente com os alunos, cada 136 



professor desenvolve o seu trabalho de forma diferente. Diz que estamos 137 

trabalhando de maneira emergencial e não temos a condição, nem o preparo 138 

de gravações antecipadas. Não temos ainda discussões sobre direitos autorais, 139 

estamos num processo de adaptação dessas aulas não presenciais. Estão 140 

discutindo a importância de sempre pautar as  decisões com as turmas, a partir 141 

de informações que as turmas podem oferecer para que, de um lado, possam 142 

oferecer as condições mais favoráveis para o acompanhamento do curso, mas 143 

também respeitar a decisão de cada docente. Informa que fez demandas 144 

contínuas à PRG desde que recebeu manifestações de estudantes da 145 

necessidade do kit internet. Neste momento estão com duas ações: uma com o 146 

Programa de Autonomia Acadêmica que fez um questionário com os 147 

ingressantes e uma das perguntas tentou coletar essas necessidades,  isso já 148 

foi enviado à PRG e vão complementar com o SISU. A segunda ação, ela 149 

mesmo desencadeou um questionário com as estudantes do curso de 150 

Pedagogia para captar quem precisa do kit internet. Comunica que fizeram 151 

uma demanda à PRG para que fosse publicada uma manifestação de posição 152 

Institucional, em relação à gravação de aulas e direitos autorais relacionada à 153 

veiculação de imagens e de conteúdo. Continuando, comenta que fizeram uma 154 

discussão no âmbito da  CG sobre qual o tipo de apoio ou não que a CG faria 155 

com relação ao PART, já que é  mais um programa que encobre a necessidade 156 

de contratação de docentes efetivos. A decisão da CG seria de disponibilizar 157 

apenas as disciplinas optativas eletivas de oferta livre. A decisão final foi que 158 

ela e o Prof. Rosenilton fariam para uma reunião com o Prof. Valdir para 159 

discutir detalhes e expressar a decisão da CG. Por fim, informa que deram 160 

início à avaliação do Curso de Licenciatura em Pedagogia e que terão até 161 

dezembro para enviar à PRG toda a documentação para renovação do 162 

reconhecimento do curso. e. Conselho de Pesquisa - Com a palavra, o Prof. 163 

Dr. Valdir Heitor Barzotto informa, complementando o que a Profa. Rosângela 164 

colocou, conforme já disse na Comissão de Pesquisa, vale a pena pensarmos 165 

um pouco na forma de resistência que estamos fazendo com relação a esse 166 

programa e há outros que virão. Comenta que há um outro programa paralelo 167 

que é a retomada do programa de incentivo à atração de pós-doutorandos ou a 168 

criação de algo similar para tentar manter esses pesquisadores em condições 169 

de trabalho na USP. Essas são as reivindicações das comissões de pesquisas. 170 



Temos o programa PART para contratação de professores e também 171 

restabelecer o programa que já existiu para contratação de pós-doutorandos 172 

específicos para laboratório para pesquisa. Diz que temos na FEUSP dois 173 

processos paralelos de professor temporário,  um é o PART  e o outro 174 

reivindicamos junto à Reitoria para professor temporário tradicional e, cada vez 175 

mais, temos uma demora na liberação de claro e os professores efetivos vão 176 

assumindo cada vez mais as disciplinas obrigatórias. Continuando, conta que a 177 

cada reunião do Conselho de Pesquisa pedem para as Unidades enviarem os 178 

destaques na pesquisa. Como ainda não foi enviado, conversaram na 179 

Comissão de Pesquisa e resolveram enviar. Enquanto Comissão de Pesquisa, 180 

indicarão a iniciação científica e o pós-doutorado como destaques em pesquisa 181 

e pedirão para todas as comissões e departamentos que indiquem algum 182 

destaque em pesquisa que queiram enviar para o Conselho de Pesquisa. f. 183 

Conselho de Cultura e Extensão Universitária - Com a palavra, a Profa. Ana 184 

Paula Martinez Duboc informa que a reunião do Conselho será na semana que 185 

vem, então só tem um assunto para tratar que já foi aprovado pela 186 

Congregação, que diz respeito ao grupo de trabalho que foi composto no ano 187 

passado, justamente para pensar nas orientações acerca da divulgação de 188 

ações de cultura e extensão. No ano passado as orientações foram aprovadas 189 

na Congregação e uma versão mais enxuta para circular entre docentes, 190 

comissões, departamentos e  laboratórios está em fase de elaboração. 3. 191 

Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP - Com a palavra, 192 

a Profa. Marlene Isepi informa que sobre a vacinação tem feito um trabalho 193 

intenso, conseguindo finalizar todo o processo com os funcionários da Escola e 194 

pessoas que prestam serviços presenciais acima de 47 anos, mas a validação 195 

dos prestadores de serviço continua inativa. Sobre a gravação de aulas 196 

síncronas, foi apresentada pela representante dos alunos de graduação em 197 

reunião do Conselho da EA. Definiram o tema para discussão nos Espaços 198 

Democráticos. Comenta que continuam com a Campanha da EA 199 

Conectada,  diferente dos alunos de graduação, os alunos da Escola não 200 

receberam kits da Universidade. Conseguiram doação de 50 kits de internet de 201 

uma Fundação, mas o plano encerra agora em 30 de junho. Informa que foi 202 

encaminhado pedido à  Pró-Reitoria de Graduação dos kits através da Direção. 203 

Há um pedido de doação por uma empresa de kits e também de mais doações 204 



de equipamentos, pois o que foi recebido no ano passado não possuía 205 

condições de uso. Comunica que há outra campanha, a EA Solidária, para 206 

doação de alimentos, kits de higiene e limpeza que deve atender também os 207 

funcionários da empresa terceirizada de limpeza. Em relação ao ensino remoto 208 

emergencial, estão continuamente fazendo ajustes, os professores estão 209 

aderindo agora em sua totalidade às aulas do Google Classroom. Sobre os 210 

estágios, tiveram reunião com a Comissão de Graduação  e estão coletando 211 

informações dos professores que poderão receber os estágios por área de 212 

atuação e número.  213 

Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, a 214 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas aborda a abertura do Ano 100 com 215 

Paulo Freire, comenta do trabalho coletivo que foi sensacional da Mídia e Stife, 216 

do programa de transmissão muito bom. Diz que enviaram flores em nome da 217 

comissão organizadora para Erundina agradecendo. Comenta que já estão 218 

fechando a programação de junho. Estão falando com o Jornal da USP para 219 

fazer uma matéria sobre esse seminário do Paulo Freire e vai ser também 220 

matéria de capa do Jornal da FAPESP. Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio 221 

Fonseca de Carvalho comenta que quer fazer algumas observações sobre a 222 

avaliação para Progressão Horizontal na Carreira Docente. Diz que desde que 223 

apareceu a proposta de hierarquização de funcionários docentes e não 224 

docentes se manifestou contra. Quando fizeram o projeto acadêmico e 225 

discutiam os critérios, a questão não era qual é o critério, ele opera 226 

necessariamente uma unificação de carreiras que não podem ser comparáveis 227 

ou unificadas. Participou da comissão desta vez por uma ética de 228 

responsabilidade. Trabalhavam às cegas, pois os critérios e instruções eram 229 

colocados ao longo do trabalho ou depois do trabalho já feito. Trabalhavam 230 

sem a ideia de hierarquização e agora querem hierarquizar coisas que não são 231 

hierarquizadas, pois os critérios não são os mesmos. Com a palavra, o Senhor 232 

Reinaldo Santos de Souza comenta que também está em discussão um novo 233 

momento de avaliação da carreira dos funcionários. Ainda não saiu um edital e 234 

estão em conversas com a Comissão Central de Recursos Humanos tentando 235 

construir novos critérios de avaliação. Lembra que no último CO um dos 236 

representantes de uma Congregação levou um posicionamento sobre esse 237 

tema, questionando a carreira  docente, justamente esse ponto sobre 238 



hierarquização e a resposta do Reitor foi que não havia espaço para quem era 239 

contra avaliação e meritocracia dentro da USP. Continuando, pergunta ao Prof. 240 

Marcos, se ele tem novidades sobre a discussão do retorno presencial. O Prof. 241 

Dr. Marcos Garcia Neira responde que não tem nenhum posicionamento oficial 242 

com relação ao retorno, só tem a informar que o GT que cuida desse assunto, 243 

hoje está reunido. Com a palavra, a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes 244 

comenta que seu Departamento também enfrenta dificuldades  para fazer a 245 

avaliação. Ainda em 2020, o EDA se colocou contrário  à forma de avaliação. 246 

Não existe uma matriz avaliativa que dê conta da comparação entre 247 

colegas. Diz que prepararam um documento para contribuição aos colegas da 248 

Congregação. Fala que podem abrir um diálogo na Congregação, uma decisão 249 

coletiva que pudesse deixar claro para CAD até onde nós chegamos, o que nós 250 

achamos. Diz que temos que subsidiar nosso ato de resistência Com a palavra, 251 

a Profa. Dra. Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto lê o que foi 252 

acordado na reunião do EDF e que o documento fica como sugestão para a 253 

próxima reunião da Congregação. “Em reunião do EDF realizada em 254 

26/04/2021, após discussão sobre os critérios empregados na classificação 255 

dos/as pleiteantes à progressão na carreira, os/as docentes presentes 256 

apontaram a necessidade de que os/as integrantes do EDF da Congregação 257 

defendam dois grandes princípios por ocasião das deliberações sobre o tema, 258 

de modo a garantir uma maior equidade quanto à classificação geral no âmbito 259 

da Unidade: 1) constituição de comissão assessora com a presença do/as 260 

colegas que integraram as comissões departamentais destinadas ao mesmo 261 

fim; e 2) observância de dois critérios intervenientes na classificação dos/as 262 

pleiteantes pela Congregação, para além da pontuação por eles obtida: 263 

distinção entre as realidades departamentais e distinção entre os dois níveis da 264 

carreira (doutores e associados).” Com a palavra, o Prof. Dr. Jaime Francisco 265 

Parreira Cordeiro diz que temos que pensar no que temos feito como 266 

sociedade, Universidade e Educadores quando nós, a pretexto de criticarmos a 267 

meritocracia, desqualificamos totalmente a questão do mérito. Não temos muita 268 

clareza quando começamos a exigir a qualificação do mérito. Sugere que 269 

deveríamos pautar essas discussões por aqui já que na Educação o tema de 270 

avaliação é muito importante. Com a palavra, a Profa. Dra. Monica Appezzato 271 

Pinazza comenta que também concorda que temos que cuidar no que tange à 272 



questão da avaliação. O trabalho das comissões foi muito complicado. Ontem 273 

fez o depósito do processo no sistema AVALDOC quando é colocado a 274 

priorização dos relatórios também tem um espaço para colocar algumas 275 

observações e outro para colocar um PDF onde apresenta um ofício à Direção 276 

e o relatório da comissão. Diz que causou grande estranheza o fato de que 277 

aparece para a Direção apenas a priorização, isso significa que todas as outras 278 

ponderações de caráter qualitativo desaparecem. Em relação ao que foi dito 279 

pela Profa. Carlota, o EDM não fez nenhuma proposição de encaminhamento 280 

dos trabalhos para Congregação. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo 281 

Santos propõe que  seja recuperada um pouco a posição que fomos tomando 282 

na Unidade. Que além da dinâmica da Congregação no final do mês, onde será 283 

feito o encaminhamento do processo de avaliação que se desencadeia ou dê 284 

continuidade ao processo de discussão paralelo para não só baixar a cabeça, 285 

aceitando essas idas e vindas.  IIIª PARTE - ORDEM DIA:  1. ELEIÇÃO: 1.1. 286 

Memo. EDM/033/FE/9.4.2021 _ Recondução das professoras Karina Soledad 287 

Maldonado Molina e Ana Paula Zerbato como representantes, titular e 288 

suplente, respectivamente, desta faculdade junto à CoC Licenciatura da Escola 289 

de Enfermagem da USP - mandato de 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 290 

2024. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 291 

por 21 (vinte e um) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. Of. 292 

EDF/17/26042021 - Resultado da eleição complementar na categoria Professor 293 

Titular, junto ao Conselho do EDF. Colocada em discussão e, a seguir em 294 

votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos, pela unanimidade 295 

dos presentes. 2. CONCURSO: 2.1. Of. EDF/06/16032021 - Solicita abertura 296 

de Concurso de Livre-Docência junto ao EDF. Colocada em discussão e, a 297 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos, pela 298 

unanimidade dos presentes. 3. CONVÊNIO: 3.1. Memo EDA 037/2021 - 299 

Convênio Acadêmico Internacional a ser firmado novamente entre a FEUSP e 300 

o Dipartamento di Scienze Umane da Universitá degli Studi di Verona (Itália) 301 

que será coordenado pela Profa. Dra. Maria Clara Di Pierro. Colocada em 302 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) 303 

votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Memo EDA 038/2021 - Convênio 304 

Acadêmico Internacional a ser firmado entre a Faculdade de Educação da USP 305 

e o Instituto Superior de Estudos de Desenvolvimento Local (ISEDEL), da 306 



Direção Científico Pedagogia (Moçambique) que será coordenado pelo Prof. 307 

Dr. Roberto da Silva. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 308 

Congregação aprovou por 21 (vinte e um) votos, pela unanimidade dos 309 

presentes. 3.3. Of. CCEx/05/20042021 - Reedição do Curso de Extensão na 310 

modalidade Atualização “Repensando o Currículo”, sob a Coordenação da 311 

Profa. Dra. Valéria Arantes. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 312 

Congregação aprovou por 20 (vinte) votos a favor 1 (uma) abstenção. 4. 313 

PROFESSOR SÊNIOR: 4.1. Memo. EDM/036/FE/9.4.2021 - Renovação ao 314 

Programa Professor Sênior da Profa. Tizuko Morchida Kishimoto. Colocada em 315 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e um) 316 

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.1. Minuta 317 

do Estatuto de Conformidade de Condutas. - Posicionamento da Reunião de 318 

Funcionárias (os) da FEUSP sobre o Estatuto de Conformidades de Condutas. 319 

Proposta - A Congregação sugere a rejeição na sua totalidade do documento, a 320 

elaboração de um outro processo que futuramente nos permita ter um texto 321 

mais alinhado com o momento que estamos vivendo e uma produção mais 322 

coletiva. Há, também, como encaminhamento, que a Unidade subscreva o 323 

texto elaborado por um grupo de profissionais indicados pela FFLCH. Colocada 324 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 (vinte e 325 

um) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.2. Indicação de um 326 

representante de cada nível da carreira docente para participar da Comissão 327 

de Acompanhamento da Execução do Projeto Acadêmico. Proposta - Indicação 328 

até segunda-feira de um representante de cada nível da carreira docente para 329 

participar da Comissão de Acompanhamento da Execução do Projeto 330 

Acadêmico. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 331 

aprovou por 21 (vinte e um) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.3. 332 

Ofício:1/2021 CCInt-FE - Possibilidade de a (o) Presidente da CCInt-FE 333 

participar deste Colegiado com assento fixo, possivelmente na condição de 334 

convidado (a). Proposta - A CCInt serão membras convidadas na Congregação 335 

e o novo Regulamento terá sua data de vigência a partir de março de 2022. 336 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 21 337 

(vinte e um) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.4. Carta endereçada ao 338 

Conselho Estadual de Educação. Colocada em discussão e, a seguir em 339 

votação, a Congregação aprovou por 20 (vinte) votos a favor 1 (uma) 340 



abstenção. 5.5. Of. CCEx/06/26042021 - Proposta de criação de NACE CTS i 341 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação), apresentada pelo Prof. Dr. Elio 342 

Carlos Ricardo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 343 

Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos a favor 3 (três) abstenções.  5.6. 344 

Parecer CAA (critérios de distribuição de cargos de Professor Titular). 345 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 20 346 

(vinte) votos a favor 1 (uma) abstenção. 5.7. Posição contrária da FEUSP ao 347 

Projeto de Lei 5595/2020. Proposta de encaminhamento – Nova redação será 348 

incluída no texto com a inclusão do posicionamento da Congregação. 5.8. 349 

Carta Aberta das(os) Funcionárias(os) à Direção e aos Colegiados da FEUSP. 350 

O Prof. Dr. Marcos Garcia Neira explicou que, segundo a legislação em vigor, a 351 

decisão de instalação de processo para averiguação é competência da chefia 352 

tão logo informada do acontecido. Trata-se de uma questão administrativa. É 353 

uma obrigação da chefia. A Profa. Rosângela vai levar o assunto para a 354 

Comissão de Equidade. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a 355 

presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para consta, eu 356 

Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 357 

presente ata, que será assinada por mim       358 

e pelo Diretor da FEUSP       na reunião em que for 359 

discutida e aprovada. São Paulo, 29 de abril de 2021. 360 


