
Boletim nº 11 da Gestão FEUSP 2018-2022   

(Março 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). 

 

Conselho Consultivo 

Na reunião de 27/03, o colegiado analisou os pedidos encaminhados pelos 
departamentos, setores, comissões e Escola de Aplicação, e estabeleceu as seguintes 
prioridades para execução dos recursos no Programa USP Eficiente:  
1) estrutura;  
2) ensino e aprendizagem dos estudantes; e  
3) caráter coletivo.  
 
O procedimento permitiu a elaboração da planilha abaixo: 
 

Projetos/Ações 
Valor 

estimado  

Readequação dos Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)   R$    150.000,00  

Substituição de Quadros Elétricos e instalações - Blocos A, B e Biblioteca  R$    150.000,00  

Consertos e reformas dos telhados  R$      50.000,00  

Troca da estrutura de cabine primária  R$      30.000,00  

Serviços de acessibilidade  R$      50.000,00  

Reforma de pisos e paredes com rachaduras e infiltrações (Blocos A, B e EA)  R$      60.000,00  

Pinturas (Blocos A e B)  R$      20.000,00  

Troca de grades deterioradas da EA – Urgente  R$      65.000,00  

Instalação de porta de emergência no Bloco A  R$        8.000,00  

Manutenção da sala 74 e hall da Escola de Aplicação  R$      15.000,00  

Substituição de 2 aparelhos de ar condicionado  R$      12.000,00  

Reforma dos banheiros (Blocos A, B e Escola de Aplicação)  R$      30.000,00  

Treino de Brigadistas  R$      10.000,00  

Mobiliário para salas de estudos  R$      25.000,00  

1 iMAC (Serviço de Mídia)  R$        8.000,00  

1 sistema de microfones de lapela  R$        5.200,00  

25 computadores  R$    100.000,00  

03 switches  R$      12.000,00  

4 aparelhos access point  R$      10.000,00  

Total Geral  R$    810.200,00  

 

 

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


Ouvidoria 

Na reunião da Congregação, discutiu-se e aprovou-se a instituição de uma Ouvidoria 
na FEUSP, sendo o professor Waldir Cauvilla indicado para a função de Ouvidor. 

Combate à transfobia 

Dando prosseguimento aos encaminhamentos acordados na Congregação e no CTA, a 
equipe do Projeto Gênero e Sexualidade da EA dispôs-se a desenvolver atividades 
formativas com todos/as os/as trabalhadores/as. A fim de reunir informações 
necessárias para início das ações, organizaram em parceria com a CIPA um 
questionário eletrônico. As respostas subsidiarão a reunião de planejamento no 
próximo dia 08/04. 

Obras 
 
Os estragos causados pela chuva foram remediados pela Superintendência do Espaço Físico e 
pelos funcionários da unidade. A necessidade de reformas mais amplas levou o Conselho 
Consultivo a eleger o assunto como prioritário. 
O projeto de reforma da Ala C do Bloco B e o respectivo orçamento foram elaborados pela SEF 
com acompanhamento da FEUSP e encaminhados à PG. Vencida essa instância, as obras serão 
iniciadas. Conforme o planejado, o mobiliário e os equipamentos das salas abarcadas pela 
reforma foram alocados em outros espaços. 

 
Supervisão Escolar das unidades de Educação Básica da USP 
Os trâmites para criação da função de Supervisor Escolar na USP encontram-se na fase final. 
Para liberação da publicação dos concluintes (2016, 2017 e 2018) de Ensino Fundamental e 
Médio da Escola de Aplicação e de Ensino Médio e Profissionalizante do Colégio Técnico de 
Lorena, foi necessário indicar, também, um “Dirigente” na Secretaria Escolar Digital.  

 

Projeto Acadêmico dos/as docentes 

A fim de dar continuidade à etapa de elaboração dos projetos docentes, na reunião geral de 

22/03/2019, foi apresentado e discutido o modelo contendo os indicadores quantitativos e 

qualitativos definidos pelos docentes para o Projeto Acadêmico da Unidade e a metodologia 

utilizada para registro e cômputo das atividades no período a ser avaliado. Foi solicitado a cada 

docente que faça uma simulação com vistas a testar e ajustar o modelo tomando como base as 

atividades realizadas no último quinquênio. Também foi exposta uma forma de preenchimento 

do template elaborado pela CAA. 

  

FE, 50 e EA, 60  
 
Seguem sendo planejadas e realizadas as atividades comemorativas dos 50 anos da FE e 60 da 
EA. Para que todos tenham conhecimento e possam participar, cada atividade definida será 
inicialmente divulga da na página da FEUSP na aba Comemorações FE/50, EA/60. 
 

  



 
Envolvimento da FEUSP na coordenação da Comissão Organizadora do 18º Encontro USP-
Escola 
As tratativas para sediar o 18º Encontro USP-Escola tiveram continuidade. A ideia é constituir 
uma comissão coordenadora com pessoas da FEUSP e colegas que coordenaram as edições 
anteriores. O formato previsto inclui palestras, oficinas, cursos e minicursos no período de 14 a 
19/07/2019.   
 

Food truck 

Está em fase de estudo a instalação de outro food truck. A Superintendência do Espaço Físico 

indicou as obras necessárias e a Prefeitura do Campus colocou a FEUSP em contato com um 

prestador de serviço interessado em transferir-se de unidade.  


