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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). 

 

Execução do Programa USP Eficiente 

As Assistências Administrativa e Financeira seguem empenhadas na execução orçamentária do 
Programa USP Eficiente. As ações descritas no boletim anterior são atualizadas abaixo: 

 Finalizou-se a remoção da porta antiga e a instalação da nova porta de emergência no térreo 
do bloco A 

 Foi realizado o pregão eletrônico para aquisição de computadores e IMAC. A entrega 
ocorrerá em breve 

 A contratação das empresas que realizarão as reformas do banheiro do 1º andar do bloco A, 
do teto da sala 74, do hall do elevador e do gradil externo, todos na Escola de Aplicação, está 
em fase de licitação  

 Também em fase de licitação, a contratação de empresa especializada para realizar Projeto 
Executivo do Sistema de SPDA – PARA RAIO 

 O conserto dos telhados dos blocos A e B da Escola de Aplicação está em andamento com 
previsão de término em meados de novembro 

 Segundo informações obtidas junto à SEF, a reforma do térreo da ala C do bloco B encontra-
se em fase de reserva orçamentária. O início das obras está previsto para o final de 
novembro 

 O contrato de compra de computadores para a FE e o IMAC para a Comunicação e Mídia foi 
assinado 

 Contratados e executados os testes hidrostáticos das mangueiras dos hidrantes e a recarga 
dos extintores de incêndio da Unidade inteira 

 Contratado e executado o serviço de higienização dos filtros e bebedouros da Unidade inteira 

 Em andamento, a reformulação da entrada do auditório e a construção de um novo balcão 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

O plano de execução está em andamento conforme o previsto: os aparelhos de ar condicionado 
foram adquiridos e instalados, as estantes deslizantes para a biblioteca foram adquiridas e 
instaladas, parte dos materiais para o LADESP já foi adquirida e os projetores multimídia Full HD 
estão em processo de compra. 

 

 

FE, 50 e EA, 60  

A comissão tem inserido, no site da FEUSP, entrevistas, depoimentos e rodas de conversa docentes e 
funcionários/as que fizeram e fazem parte da história da FE e da EA. Isso continuará acontecendo 
porque novas entrevistas e rodas de conversas estão sendo gravadas. Ocorrerá no dia 21/11, às 14h, 

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


no Auditório da FEUSP, a mesa redonda A Faculdade de Educação e o Ensino Renovado: Colégio de 
Aplicação e Escola de Aplicação com a participação de pessoas que construíram essa história como 
alunos/as ou professores/as. 

O CEPEL reuniu diversos depoimentos de pessoas que estudam ou trabalham na Feusp e na Escola de 
Aplicação para compor a exposição Histórias de quem pisa nesse chão. Os áudios serão 
disponibilizados no site da Feusp. Também poderão ser acessados por meio de QRCode expostos em 
painéis no térreo do bloco B. A Comissão também está organizando o Varal de Memórias dos 50 anos 
da FEUSP e 60 anos da EA e, para isso, solicita a todos/as os/as interessados/as que enviem mini 
depoimentos pelo e-mail varaldememorias.50.60@gmail.com 

 

Participação da FEUSP na reunião do INEI 

Os professores Vinício de Macedo Santos e Ana Paula Duboc participarão, como representantes da 
FEUSP, da Reunião anual do INEI sobre o tema Towards 2030: Collaboration and Innovation . Os 
professores foram convidados a fazer uma apresentação para os participantes e escolheram o tema 
FEUSP innovation efforts in face of new challenges, trata-se de apresentação sobre ações iniciadas ou 
em andamento que signifiquem uma inovação da FEUSP. Neste caso, serão destacadas as ações de 
inclusão, participação e permanência na unidade, além das instâncias de apoio como o Comitê de 
Equidade, Conselho Consultivo e Ouvidoria. 

 

Ações da Supervisão Escolar 

Realizaram-se reuniões com o Secretário Geral da USP para explicar a importância de inserir os 
alunos da Educação Básica da USP no Sistema Netuno e, com a Dirigente de Ensino da D.E. Centro-
Oeste, para solicitar o acesso às atualizações da legislação e acompanhamento do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). 

 

Apoio à realização de evento externo 

A Feusp apoiou a realização do evento “Áfricas contemporâneas e possibilidades” que incluiu a 
participação de docentes da Unidade e a visita do rapper e pesquisador caboverdiano Flávio Almada 
à Escola de Aplicação para uma roda de conversa com os/as estudantes.  

 

Apoio à participação dos/as estudantes no BIFE 

A Feusp fornecerá o transporte para participação dos/as estudantes no BIFE, evento esportivo que 
acontecerá em Franca (SP), entre 15 e 17/11. 

 

Reunião com docentes sêniores 

Juntamente com a presidência da CPG, foram tratados assuntos referentes à Pós-Graduação. Dentre 
os encaminhamentos acordados, destaca-se a elaboração de um informe detalhado acerca das 
possibilidades de participação de docentes sêniores nas diversas atividades da Feusp. 
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Encontros com representantes de instituições estrangeiras 

Com o intuito de estabelecer laços acadêmicos que abarcam estágios, intercâmbios e doutoramento 
em cotutela, juntamente com membros da CPG e da CCInt, realizaram-se conversas com 
representantes da Universidade de Lisboa e Universidade de Postdam.  

 

Contratação de serviços especializados 

Encontram-se em fase de contratação, serviços especializados para o Centro de Memória e Educação 
e para a Seção de Pós-Graduação. A iniciativa, amparada pela legislação em vigor, visa ao 
atendimento de demandas específicas para as quais a Unidade não dispõe de profissionais. 

 

Movimentação de funcionários/as    

Algumas transferências internas e externas estão em fase de estudo, seja por necessidade 
institucional ou a pedido dos/as profissionais interessados/as. A ideia é finalizar o processo até o mês 
de janeiro. 

 

Recordação para visitantes estrangeiros 

Considerando o princípio da reciprocidade e os laços de amizade com instituições universitárias 
parceiras da Feusp, foram adquiridos, junto ao IGc, 50 conjuntos de pedras brasileiras com o objetivo 
de presentear nossos/as visitantes. 

 

 

 

 

 


