
Boletim nº 32 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Dezembro de 2020) 

 

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). 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP (2019 referente a 2018) 

O relatório científico da utilização da Reserva Técnica da FAPESP foi aprovado na reunião da 
Congregação de 26/11 e encaminhado à FAPESP. Desde então, não se verificam alterações 
no Sistema de Apoio à Gestão do Fomento (SAGe) da FAPESP.  

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP (2020 referente a 2019) 

O plano aprovado pela Congregação em 24/09 foi submetido à FAPESP na mesma data. 
Consultando o histórico de eventos no Sistema de Apoio à Gestão do Fomento (SAGe), 
constata-se como última ação registrada o recebimento do parecer em 24/11. 

 

Programa USP Eficiente  

Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para as salas de aula FEUSP: a empresa 
solicitou prorrogação do prazo de entrega; 2. Equipamentos audiovisuais: entregues. 3. 
Substituição das cadeiras do auditório da Escola de Aplicação: entrega agendada. 4. Reforma 
do para-raios está na fase final. 

 

Comitê Permanente  

Discutiu e fez encaminhamentos sobre um pedido de apoio encaminhado ao Comitê 
Permanente. Realização da live Covid-19: situação epidemiológica atual e seu impacto na 
educação, com o Dr. Marcio Bittencourt, médico do Hospital Universitário, no dia 
10/12/2020. 

 

Revista Educação e Pesquisa e Pós-Graduação 

Realizada a abertura de compra para contratação de serviços de revisão e tradução de 
textos. 

 

Manutenção da unidade 

O serviço de jardinagem segue em execução; os materiais de manutenção predial foram 
entregues; contratada a empresa que realizará o desvio das tubulações do quintal do 
Labrimp. Após o término, o serviço de reforço estrutural da ala C será retomado. 

 

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


Preparativos para o retorno às atividades presenciais quando for obrigatório  

Além das aquisições de equipamentos e reformas nos banheiros mencionadas nos boletins 
anteriores, segue em execução o serviço de marcenaria para adequação dos balcões nos 
seguintes ambientes: Apoio Acadêmico, Tesouraria, Comunicação e Mídia, Protocolo, 
Gráfica, Serviço de Pessoal, Serviço de Expediente, Serviço de Materiais (balcão e armários) e 
Sala das Educadoras. A empresa solicitou a prorrogação do prazo para finalização dos 
trabalhos. 
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Receitas e Despesas 2020 
O Conselho Técnico-Administrativo apreciou o Relatório Gerencial Sintético elaborado pela 
Assistência Financeira. O documento foi publicado no site da FEUSP e pode ser acessado 
através do link http://www4.fe.usp.br/feusp/diretoria/39776-2 
O detalhamento da execução orçamentária pode ser solicitado por e-mail à Direção. 

 

 

 

http://www4.fe.usp.br/feusp/diretoria/39776-2


Progressão horizontal na carreira docente 

O acúmulo das discussões com as chefias, docentes durante a primeira reunião aberta 
(10/11) e departamentais permitiram a construção de uma proposta para composição das 
comissões assessoras dos departamentos e apresentá-la aos/às docentes em 14/12. As 
dúvidas que surgiram foram enviadas por ofício à CAD e as respostas enviadas aos 
departamentos. A Feusp juntou-se a outras unidades no questionamento à obrigatoriedade 
do ordenamento dos/as candidatos/as estabelecida pelo edital. 

 

Estatuto de Conformidade de Condutas 

A proposta de Estatuto de Conformidade de Condutas foi enviada pela reitoria aos membros 
do Conselho Universitário no dia 30/11, solicitando que as contribuições fossem 
encaminhadas até o dia 15/01. No dia 01/12, o documento foi enviado a estudantes, 
funcionários/as e docentes. Uma reunião aberta aconteceu em 11/12 para discutir o 
assunto. As pessoas que participaram apoiaram a reivindicação de extensão de prazo para 
que o assunto recebesse a devida atenção. Juntamente com outras unidades, a FEUSP 
encaminhou o pedido à reitoria. Também apoiou as manifestações com esse sentido feitas 
durante a reunião do CO em 15/12.  

 

Mudanças na lotação de funcionários/as e proposta de alteração na estrutura 
administrativa 

Com o intuito de garantir a isonomia nas incumbências das Chefias de Departamento, os/as 
funcionários vinculados/as ao EDA e EDM, exceto as secretárias dos departamentos, 
voltaram a ser lotados/as na Diretoria.  

O CTA aprovou a proposta de extinção da Seção de Apoio Audiovisual e Setor de 
Programação Audiovisual, cujas atividades e funcionários ficarão sob a responsabilidade da 
Comunicação e Mídia. Também aprovou a extinção da Inspetoria e da Seção de Estágios, 
cujas atividades e funcionários/as serão integrados/as ao Serviço de Graduação, assim como 
a Seção de Apoio Administrativo da Biblioteca, cujas atividades serão incorporadas pela 
Chefia da Biblioteca. A proposta também inclui a criação da Seção Técnica de Apoio 
Institucional que agrupará as atividades e funcionários/as que apoiam o ensino, a pesquisa e 
extensão, cuja coordenação fica a cargo de docentes. O pedido para tais alterações foi 
encaminhado ao DRH acompanhado de justificativa circunstanciada.  

 

Evento Internacional sobre Educação e Pandemia 

O Instituto de Educação da Universidade de Londres (IOE-UCL), em colaboração com as 
Faculdades de Educação do INEI, realizou em 15/12/2020 uma série de painéis sobre 
Educação e Pandemia, envolvendo diretamente os representantes de relações e convênios 
internacionais das Unidades. A FEUSP teve uma participação importante da Presidente da 
CCint – FEUSP (Ana Luiza Costa) em um dos painéis. Importante também a participação do 
Inco (Tatiana Reschke) na elaboração da versão do texto em inglês e apoio durante o 
evento). 

 



Lançamento do livro “Escola pública em crise: inflexões, apagamentos e desafios” 

Em 17/12/2020 foi realizado o lançamento online do livro “Escola pública em crise: inflexões, 
apagamentos e desafios” em versão impressa pela Livraria Editora da Física e em versão 
digital pelo portal de livros abertos da USP (acesso livre em: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/564). A obra é 
resultado do I Seminário Internacional de Educação da FEUSP promovido durante as 
comemorações dos 50 anos da FEUSP e 60 anos da Escola de Aplicação e foi organizada pela 
mesma equipe responsável pela realização do seminário (Profs. Carlota, Vivian, Zaqueu e 
Vinício). O livro contém textos de 19 autores entre eles professores de diferentes 
universidades do Brasil e de Portugal e de professores da FEUSP. 

 

Escola de Aplicação 

As mochilas de primeiros socorros e o glicosímetro foram adquiridos; a reforma do 
parquinho foi finalizada; realizada a dedetização emergencial nos prédios da escola; 
contratada a empresa para elaborar o projeto executivo para reforço estrutural do bloco A. 

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

O GAED foi criado como um grupo de apoio aos docentes, funcionários e estudantes da FEUSP 

e demonstrou ter sensibilidade, solidariedade e conhecimento técnico suficientes para nos 

apoiar nas estratégias digitais durante todo o ano de 2020. Suas atividades estão suspensas 

durante o mês de janeiro, mas serão retomadas em fevereiro e a equipe se dispõe a continuar 

oferecendo plantões de dúvidas e oficinas, bem como seguirá atenta aos desafios de 2021. 

 

Reunião dos dirigentes 

No dia 17/12/2020 foi realizada a última reunião de dirigentes da USP convocada, nas 
palavras do Reitor, para nos ouvir. Além do costumeiro balanço de final de ano feito pelas 
pró-reitorias e de projeção do futuro, a participação dos dirigentes deu especial atenção a 
questões de procedimentos da Universidade em relação à pandemia para o próximo 
semestre letivo. Merece destaque, entre outros, o posicionamento da reitoria de que as 
atividades e desenvolvimento do calendário serão automaticamente estendidas para o 
primeiro semestre de 2021 por meio da edição de nova portaria ou revalidação da portaria 
anterior (para os casos de quebra de pré-requisitos, trancamento de matrículas, abertura do 
Júpiterweb, aulas práticas). Considera-se que até avaliação em contrário as atividades 
pedagógicas seguirão remotas. Também foi bastante questionada a diferença de tratamento 
dada aos funcionários durante o recesso, com a cobrança de reposição de horas, o que foi 
parcialmente resolvido com o decreto do governador de suspensão das atividades dos 
funcionários nesse período.  

 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/564

