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(Novembro de 2018) 

 

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). 

 

FEUSP, 50 e EA, 60 

A comissão intersetorial constituída para planejamento de atividades de comemoração dos 50 anos 

da FEUSP e 60 anos da Escola de Aplicação segue se reunindo e já definiu algumas estratégias 

visando a realização de exposições, vídeos, seminários, publicação, atividades culturais etc. Os quatro 

grupos de trabalho constituídos (História e Memória, Comunicação, Escola de Aplicação e Fomento) 

estão em contato com setores e comissões estatutárias da unidade para criar as condições 

necessárias à realização das atividades.    

 

Projeto Acadêmico da Unidade e projetos Acadêmicos dos Departamentos e dos docentes 

Após o recebimento em 31/10/2018 e divulgação do Parecer sobre o Projeto Acadêmico da Unidade, 

a Direção reuniu a comissão Interdepartamental para analisar o parecer e incorporar sugestões 

pertinentes ao Projeto Acadêmico. A reunião da Congregação de 29/11/2018 aprovou as indicações 

feitas e deliberou sobre a criação da Comissão de acompanhamento de implementação do Projeto 

Acadêmico da unidade e interlocução com a Comissão Permanente de Avaliação da USP (CPA) que 

será constituída dos seguintes membros: Diretor e vice-diretor, Chefes dos três departamentos (EDA, 

EDF e EDM), Presidentes das comissões estatutárias (Graduação, Cultura e Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação), 1 dos representantes de cada categoria docente junto à Congregação. 

A Congregação deliberou também sobre a realização de uma reunião entre os docentes da FEUSP e a 

Coordenação da Comissão de Avaliação Docente (CAD) a ser realizada em dezembro com o objetivo 

de esclarecer dúvidas sobre a elaboração dos projetos acadêmicos dos docentes.  

 

Conselho Consultivo 

A primeira reunião do Conselho Consultivo aconteceu no dia 14 de novembro. Na ocasião foram 

analisadas as sugestões encaminhadas pelo GT Contra a Transfobia para o que a reunião do Conselho 

contou com o apoio de duas professoras convidadas. A memória do encontro foi encaminhada à 

comunidade e subsidiará as discussões na reunião da Congregação de novembro. 

 

GT Escola de Aplicação 

Conforme o previsto, a comunidade recebeu por e-mail as duas propostas para a reconfiguração da 

gestão da EA discutidas pelo GT. No dia 10/11, além dessas, uma outra também foi apresentada às 

famílias dos estudantes, professores e funcionários. Em 14/11, o assunto foi debatido na reunião do 

Conselho de Escola que propôs a reorganização da agenda de discussões, considerando o prazo de 

encaminhamento do Projeto Acadêmico do Docente. 

A questão da Supervisão Escolar foi tratada novamente com o assessor indicado pela Chefia de 

Gabinete do Reitor. Doravante, caberá à Pró-Reitoria de Graduação a condução do assunto. 

  

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


 

Movimentação interna de funcionários/as técnico-administrativos/as 

Para além das conversas individuais a respeito de possíveis movimentações de funcionários/as 

técnico-administrativos/as, a questão foi tratada em reunião com as chefias. Algumas possibilidades 

foram aventadas e as pessoas que manifestaram interesse em mudar de setor têm sido consultadas. 

 

Planejamento financeiro 

A partir da planilha elaborada pela Assistência Financeira que detalha o uso dos recursos 

orçamentários, foi realizada uma primeira reunião de planejamento financeiro para o próximo ano. 

 

Obras 

As antigas telhas de amianto que cobriam o corredor em frente aos blocos A e B foram substituídas 

por telhas de fibrocimento. O piso em frente ao bloco B foi nivelado e as obras para substituição do 

piso do laboratório 7 tiveram início. A ala C do bloco B foi novamente vistoriado por duas arquitetas 

da Superintendência de Espaço Físico. O início das obras está previsto para meados do próximo 

semestre, quando as salas do térreo deverão ser desocupadas e a circulação restrita, a fim de 

preservar a segurança de todos/as.  

 

Agendamento das salas de reunião do bloco A (101, 106, 300, 302, 304 e 306), bloco B (23 e 61) e 

dos laboratórios 05, 07, 08 e 09    

O sistema de agendamento eletrônico encontra-se em fase de testes. Recomenda-se à comunidade 

que acesse o www.sistemas.fe.usp.br para reservar os espaços. 

  

Acompanhamento do uso das máquinas copiadoras 

Após assumir a guarda da sala Pró-Aluno da Graduação, o Stife balanceou o uso das máquinas 

copiadoras entre a Licenciatura e a Pedagogia e reduzir o consumo para níveis próximos aos 

estabelecidos em contrato. Conforme informado no boletim nº 06, esse era o único setor que 

necessitava de ajustes na utilização da máquina copiadora.   

 

GT Creche 

As reuniões do GT tiveram prosseguimento. Na próxima, agendada para o dia 04/12, o GT fechará 

uma programação de atividades de formação continuada das educadoras das creches. 

 

Cargos de Professor Titular 

Os departamentos encaminharam os quadros com informações detalhadas sobre os Professores 

Associados e Titulares. Em reunião com as chefias, avaliaram-se as possibilidades de alocação dos 

cargos nos departamentos. Como decorrência da falta de concursos, a unidade está muito 

prejudicada na distribuição. Assim mesmo, devidamente fundamentado, o pedido para a 

permanência dos cargos será encaminhado à Comissão de Atividades Acadêmicas. 

  

CIPA 

Diante da avaliação positiva das atividades realizadas pela CIPA, o colegiado foi estimulado a 

prosseguir com as reuniões para discussão sobre os tipos de assédio com o auxílio de especialistas do 

SESMT e do Projeto Acolhe.  

 

 

 

 

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


Aquisição de desfibrilador 

Após discutir o assunto no CTA e na Congregação, ponderar os termos da legislação e consultar 

profissionais da área da Saúde, a FEUSP encaminhou um ofício à Superintendência de Segurança 

manifestando o interesse em adquirir um Desfibrilador Externo Automático.  

 

Reunião com o Pró-Reitor de Graduação na FEUSP 

Organizada pela Comissão de Graduação, CoC Pedagogia e CoC Licenciaturas, a reunião contou com a 

participação de docentes da FEUSP, coordenadores/as dos cursos de Licenciatura de outras unidades 

e educadoras. Ao menos três pontos foram priorizados: a importância da FEUSP na política de 

formação de professores da Educação Básica e do Ensino Superior, a necessidade da contratação 

urgente de docentes e funcionários/as efetivos/as e a retomada da Comissão Interunidades das 

Licenciaturas (CIL).     

 

Lançamento do Edital de Livros Digitais Abertos – Selo FEUSP Commons 

O projeto foi gestado em parceria com a Comissão de Pós-Graduação e a Comissão de Novas 

Publicações a partir do Workshop Portal de Livros Abertos da USP, realizado em 25/09, com o apoio 

da equipe da Biblioteca. O objetivo principal é fomentar a divulgação da produção docente da FEUSP 

e estimular a produção de conteúdos digitais. O edital foi lançado na mesa de abertura do I Encontro 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP. 

 

Reunião no Conselho Estadual de Educação 
 

A reunião foi solicitada para esclarecer o funcionamento do Projeto Pedagógico das Licenciaturas da 
FEUSP, uma vez que os/as coordenadores/as de vários cursos procuraram a Unidade com pedidos 
contraditórios. Juntamente com a presidência da CG e a coordenação da CoC Licenciaturas fomos 
recebidos/as por uma conselheira e pela Assistência Técnica Educacional que responde pelos 
processos da universidade. Durante a conversa explicamos o funcionamento do Programa de 
Formação de Professores da USP, detalhando cargas horárias, estágios e PCC.  
A reunião foi bem avaliada pelos/as participantes, o que fez surgir a ideia de partilhar o resultado 
com as coordenações dos cursos de licenciatura atendidos pela FEUSP. Tal sugestão foi bem recebida 
pela Pró-Reitoria de Graduação.  
 

Reuniões com entidades do Terceiro Setor 

A FEUSP foi procurada por duas instituições que atuam junto a órgãos públicos apoiando iniciativas 

de formação de professores, assessoria na elaboração de materiais pedagógicos ou pesquisas. O 

interesse principal é firmar parcerias para ações do mesmo teor e intercambiar conhecimentos. O 

assunto será encaminhado às devidas instâncias da FEUSP para avaliação. 


