
Boletim nº 10 da Gestão FEUSP 2018-2022   

(Fevereiro de 2019) 

 
O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão no 
período e dar publicidade aos encaminhamentos. As edições anteriores estão disponíveis no site 
da FEUSP (www.fe.usp.br >> Institucional >> Diretoria). 

 

Obras 
A Superintendência do Espaço Físico, por meio de ofício, confirmou o início das obras da ala C 
do bloco B para o mês de maio. O plano para deslocamento e acomodação dos materiais das 
salas que serão reformadas, elaborado juntamente com as Assistências Acadêmica, 
Administrativa e Financeira, foi apresentado às coordenações dos grupos de pesquisa, 
laboratórios e centros que utilizam os espaços e colocado em andamento. Foram feitas reuniões 
com especialistas em conservação e arquivamento do IEB e do Arquivo Geral para viabilizar os 
meios adequados para transporte e guarda temporária do acervo do Centro de Memória. 
Durante o período de duração das obras, estimado em seis meses, os materiais que estão sendo 
utilizados por pesquisadores/as serão acomodados na sala 224 do bloco A, permanecendo 
disponíveis para consulta. 
Foram instalados trocadores de fraldas nos banheiros feminino e masculino do 1º andar do 
bloco B.  

 
Execução orçamentária e programação para uso dos recursos não utilizados de 2018  
As solicitações cadastradas no sistema Mercúrio têm sido avaliadas quinzenalmente em reunião 
com a Assistência Financeira. O objetivo é estabelecer prioridades e garantir o bom uso dos 
recursos. No final do mês, a unidade recebeu o montante do orçamento não utilizado no ano 
passado, o que inclui a verba dos projetos dos docentes aprovados no último trimestre de 2018. 
Conforme informado na reunião da Congregação, a direção receberá até o dia 15/03 sugestões 
dos departamentos, comissões e seções para uso dos valores devolvidos. As propostas serão 
avaliadas pelo Conselho Consultivo e pelo CTA e, posteriormente, encaminhadas à reitoria para 
liberação.     
 
Reserva técnica da FAPESP 
A FEUSP recebeu recursos da Reserva Técnica da FAPESP referentes a 2018 para utilização em 
melhorias da infraestrutura da Unidade. O assunto foi encaminhado à Comissão de Pesquisas 
para, auxiliada pelo Centro de Gerenciamento de Projetos, levantar as demandas e elaborar um 
plano de ações.  

 
Combate à transfobia 
Com relação aos encaminhamentos acordados na reunião extraordinária da Congregação que 
discutiu o documento elaborado pelo GT Contra a Transfobia e as sugestões do Conselho 
Consultivo, o CTA reforçou a importância de promover conversas com todos/as os/as 
trabalhadores/as da unidade. A direção da EA sugeriu o apoio do GT de Gênero que concordou 
com a proposta. Serão programadas reuniões em dias e horários alternados de modo a facilitar 
a participação de todas as pessoas. 
Uma das ações acordadas e já implementadas foi a produção do livreto FEUSP e a garantia de 
direitos de estudantes LGBT, por Claudia Vianna, Biancha Angelucci, Alexandre Bortolini e Teresa 
Rego. O material foi distribuído aos estudantes ingressantes e será disponibilizado no site da 
FEUSP. 

 

http://www.fe.usp.br/


Gestão e fiscalização dos contratos 
Com vistas ao atendimento da legislação em vigor e normatizar a gestão e fiscalização de 
contratos, a Assistência Financeira produziu o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos 
disponível em http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/feusp/manual-gestao-de-
contratos.pdf  
Em reunião com os setores envolvidos, foram definidos os/as responsáveis e realizados os 
devidos esclarecimentos.  

 
 
Gestão Administrativa e Pedagógica da Escola de Aplicação 
No sábado (16/02), as duas propostas discutidas no GT Escola de Aplicação foram novamente 
apresentadas e debatidas com a comunidade. O Conselho de Escola deliberou sobre o assunto 
e a Congregação, após discutir o tema, aprovou, no mérito, a criação da CoC da Educação 
Básica.   

 

Reunião dos dirigentes 
A reunião semestral dos dirigentes ocorreu na EACH, nos dias 25 e 26/02. Na ocasião, a Reitoria 
e as Pró-Reitorias apresentaram seus projetos e responderam aos questionamentos dos/as 
presentes. Os slides utilizados foram encaminhados para a comunidade tomar conhecimento no 
dia 27/02. A “interação da USP com a sociedade” tem sido apresentada como diretriz principal 
das ações. Assim como fizeram gestões passadas, a Direção da FEUSP reapresentou o Projeto de 
Extensão para Professores da Rede Pública de Ensino, defendendo sua expansão para outras 
unidades. Pró-reitores e dirigentes solicitaram e receberam mais dados sobre o projeto.  

 

Supervisão Escolar das unidades de Educação Básica da USP  
Após tratativas com a Pró-Reitoria de Graduação e o Gabinete do Reitor, obteve-se o acesso à 
Secretaria Escolar Digital e foi criada a senha de supervisora e de dirigente. Uma vez regularizada 
essa situação, foram encaminhadas para publicação as listas dos concluintes de 2016, 2017 e 
2018. A criação da função de Supervisor Escolar na USP está tramitando nos órgãos 
responsáveis. Diante das atribuições que caracterizam a ação supervisora, o assunto será 
discutido com os/as docentes do EDA de maneira a garantir as melhores condições para sua 
efetivação sem que isso onere as pessoas envolvidas. 
 
 
Curso de Excel para funcionários/as técnico-administrativos/as 
Foram oferecidas duas turmas do curso Excel: do básico ao intermediário aos/às funcionários/as 
técnico-administravos/as interessados/as. 

 

Visita do reitor 
O Professor Vahan Agopyan visitou a FEUSP no dia 27/02. Seguindo as sugestões encaminhadas 
à direção, o reitor visitou o segundo andar da biblioteca, a lanchonete fechada e a Escola de 
Aplicação. Na sequência, dirigiu-se ao auditório onde ouviu os questionamentos e 
manifestações de funcionários, estudantes e docentes, posicionando-se a respeito.  
 

Secretaria integrada dos departamentos 
Diversas ações têm sido estudadas (algumas implementadas) para facilitar os trabalhos das 
secretárias dos departamentos, sempre com a participação delas e das chefias dos 
departamentos. Conforme informado no boletim nº 01 da gestão, em função do balanceamento 

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/feusp/manual-gestao-de-contratos.pdf
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/feusp/manual-gestao-de-contratos.pdf


das impressões foi necessário alocar as máquinas reprográficas uma ao lado da outra. Para evitar 
que as secretárias tivessem que interromper suas atividades para subir ao segundo andar e 
depositar documentos nos escaninhos dos/as docentes do EDA e do EDF, a alternativa foi 
instalá-los na sala 122. Até o fim do mês de março, os escaninhos dos/as docentes 
aposentados/as serão posicionados no hall do 1º andar. 
Projeto Acadêmico da Unidade e projetos Acadêmicos dos Departamentos e dos docentes 

Após intenso trabalho, os Projetos Acadêmicos dos Departamentos foram concluídos e 

aprovados na última reunião da Congregação em 28/02/2019. Nessa mesma reunião houve 

apreciação e aprovação dos últimos ajustes do Projeto Acadêmico da Unidade. A partir de agora 

tem início e elaboração dos Projetos Acadêmicos dos Docentes que têm até 31/05/2019 para 

serem enviados à Câmara de Atividades Docentes (CAD) após aprovação nos Conselhos de 

Departamento e Congregação.   

 
FE, 50 e EA, 60  
Começou a ser desenvolvida, na FEUSP e na Escola de Aplicação, uma agenda comemorativa dos 

50 e 60 anos, respectivamente preparada pela comissão intersetorial da Faculdade. Das 

referências à data nos diferentes eventos que já vêm ocorrendo às exposições, rodas de 

conversa, vídeos, seminários e publicações previstos, essa programação se estenderá ao longo 

do ano.  

 
Movimentação interna e externa de funcionários/as técnico-administrativos/as 
Atendendo a pedido, a secretária de departamento Daniela Flausino foi transferida para a Escola 
de Comunicações e Artes. A FEUSP recebeu a funcionária Ana Paula Martins Braga que 
trabalhará na Seção de Pós-Graduação que havia perdido duas funcionárias no final de 2018. O 
bibliotecário Marcos Amorim aceitou o convite para dirigir a biblioteca da Faculdade de 
Farmácia e a FEUSP recebeu a bibliotecária Daniela Pires que trabalha no período noturno.  

 

Envolvimento da FEUSP na coordenação da Comissão Organizadora do 18º Encontro USP-
Escola 
As tratativas para sediar o 18º Encontro USP-Escola tiveram continuidade. O assunto foi 
discutido na Comissão de Cultura e Extensão Universitária e na reunião dos dirigentes. A FEUSP 
participará de um GT criado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, especialmente, para tratar 
das ações envolvendo a Educação Básica.   
 


