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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). 
 
Transporte de estudantes que participarão do ENEPe 
O CAPPF encaminhou a relação de estudantes da FEUSP que participará do 39º Encontro 
Nacional dxs Estudantes de Pedagogia (ENEPe) que acontecerá em Goiânia (21 a 28/07). 
 
Festa Junina 50/60 
Resultado do empenho de diversas pessoas que voluntariamente se mobilizaram para 
preparar a decoração, alimentos e bebidas, instalações necessárias, divulgação, contratação 
da banda, fogueira, fotografias, bingo etc., a festividade aconteceu nas dependências do 
Labrimp e contou com a presença de estudantes da graduação e pós-graduação, 
funcionários/as técnico-administrativos/as e docentes. Também compareceram ex-colegas 
que atuam em outras unidades ou fora da USP e aposentados/as. Algumas imagens estão 
disponíveis em http://www4.fe.usp.br/arraia-feusp-2019 
 
Reunião do Conselho Consultivo 
Conforme o registro da reunião encaminhado à comunidade no dia 25/06, o Conselho 
Consultivo discutiu a proposta de revitalização dos banheiros encaminhada pela 
representação estudantil. Na sequência, a Assistência Administrativa se reuniu com as 
estudantes para elaborar a relação de materiais que serão adquiridos. O acolhimento das 
estudantes que são mães e suas crianças também foi abordado pelos membros do Conselho. 
Dentre os encaminhamentos acordados, a representação estudantil elaborou um 
questionário eletrônico para levantar as informações necessárias junto ao corpo discente. 
 
Orientação pedagógica-educacional da Escola de Aplicação 
Em atendimento ao edital encaminhado por e-mail no dia 17/06, três docentes se 
inscreveram para exercer a função supracitada na Escola de Aplicação.  
 
Regimento da CoC Educação Básica da Escola de Aplicação 
O documento elaborado pelo colegiado e que descreve a composição, natureza de suas 
atividades, competências e funcionamento foi aprovado pelo Conselho de Escola e pela 
Congregação.  
 
Apoio à educação inclusiva na Escola de Aplicação 
Na reunião de maio, a Congregação discutiu as demandas encaminhadas por uma professora 
da Escola de Aplicação. A partir daí, sugeriu um acompanhamento mais próximo da área de 
Educação Especial e a contratação de PROFEMs. No dia 06/06 a questão foi apresentada à 
Pró-Reitoria de Graduação que aprovou a solicitação de 4 claros temporários. O edital foi 
publicado na semana seguinte e as provas serão realizadas em meados de julho. 
 
 
 

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


Equipamentos de segurança 
A unidade recebeu a visita da equipe técnica da Guarda Universitária para avaliação das 
instalações e dos espaços e elaboração de um projeto para instalação de câmeras de 
vigilância. 
 
Reserva Técnica Institucional da FAPESP 
Após consultas a diversos setores, a Comissão de Pesquisa apresentou um projeto para 
utilização dos recursos transferidos pela Fapesp à unidade. O documento prevê a aquisição 
de equipamentos para a Biblioteca, o Laboratório de Educação Especial e para a criação do 
Laboratório de Mídias e Educação. A proposta foi aprovada pela Congregação. 
 
Procedimentos para depósito de dissertações, teses e relatórios para exame de 
qualificação 
Após avaliar os procedimentos para depósito, agendamento de bancas e aquisição de 
passagens em conversas com a Presidenta da CPG, Secretário da Seção e Assistência 
Financeira, bem como apresentar propostas à CPG, os ajustes necessários foram detalhados 
nas circulares enviadas por e-mail no dia 27/06.  
 
Combate à transfobia 
A equipe do Projeto Gênero e Sexualidade da EA, juntamente com o NUMAS (Núcleo de 
Marcadores Sociais da FFLCH) deu continuidade aos encontros de formação. No dia 19/06 
trabalhou em pequenos grupos com as equipes de vigilância e limpeza. 
 
Execução do Programa USP Eficiente 
As Assistências Administrativa e Financeira seguem empenhadas na execução orçamentária 
do Programa USP Eficiente. Segue abaixo a atualização das ações: 
 
1. Aquisição de Computadores para FE e IMAC para Comunicação e Mídia 
Andamento: Edital encontra-se em análise da PG, através do mercúrio Web  
 
2. Aquisição de Tintas para EA e FE 
Andamento: Finalizado 
 
3. Aquisição e instalação de dois aparelhos condicionadores de ar (Sala 04 do Bloco B e Sala 
Pró-Aluno da Pós-Graduação) 
Andamento: Finalizado 
 
4. Compra e instalação de porta corta fogo 
Andamento: Em cotação 
 
5. Grades da fachada da EA 
Andamento: Aguardando orçamentos 
 
6. Reforma banheiros da EA 
Andamento: Aguardando orçamentos de empresas 
 
 



7. Reforma em sala de aula e corredores da EA 
Andamento: Aguardando orçamentos de empresas 
 
8. Projeto Executivo de elétrica - Sistema de SPDA (para raio) 
Andamento: Aguardando orçamentos de empresas 
 
9. Aquisição de material de acessibilidade para os banheiros do bloco B 
Andamento: Pendência – é a próxima requisição na fila de espera para solicitação de 
orçamento. Cotação a partir de 10/07  
 
10.  Aquisição de material para reformas no teto da EA 
Andamento: Finalizado – Requisição está no Serviço de Materiais com contagem de prazo de 
entrega 
  
11. Aquisição de microfone para o serviço de Comunicação e Mídia 
Andamento: Finalizado – Processo está no Serviço de Materiais com contagem de prazo de 
entrega 
 
12. Instalação de ducha no banheiro do bloco A térreo da Escola de Aplicação 
Andamento: Requisição encaminhada 
 
13. Reforma do teto da coxia do auditório da Escola de Aplicação 
Andamento: aguardando a entrega do material  
 
14.  Remoção e instalação de porta de emergência do bloco A térreo 
Andamento: requisição encaminhada 
 
15. Reforma dos quadros elétricos do Bloco A da FEUSP 
Andamento: serviço em execução 
 
16. Quadro elétrico da Biblioteca 
Andamento: Finalizado 
 
17. Reforma da Estrutura da Cabine Primária 
Andamento: Finalizado 
 
18. Sanar infiltrações na Biblioteca 
Andamento: Finalizado 
 
19. Rachaduras na secretaria da Escola de Aplicação 
Andamento: a SEF vistoriou e está em análise 
 
20. Brigada de Incêndio 
Andamento: elaboração do Plano de Emergência e envio ao Ministério Público. Cotação de 
preços para realização de treinamento dos brigadistas 
 
 



Reforma da ala C do bloco B 
Em reunião com a APM da Escola de Aplicação ficou decidido que a Seção de Manutenção 
será provisoriamente transferida para a sala da APM. Esta, por sua vez, será alocada na sala 
do Grêmio durante o período de duração da reforma.  
 
Encontro USP Escola 
Os boletins anteriores mencionaram a realização do 18º Encontro USP Escola, entre 15 e 
19/07, sob coordenação local da professora Mônica Amaral e apoio da CCEx. Docentes da 
FEUSP juntamente com alunos da pós-graduação oferecerão atividades formativas aos/às 
participantes. 
 
Projeto Jardim (FEUSP e EA) 
A equipe do projeto já fez a identificação das plantas que existem nos jardins que serão 
abarcados (entre os Blocos A e B, entre o Bloco B e a EA e no bosque próximo à cantina e ao 
quiosque/food truck). Estão sendo feitos estudos de orçamentos para confecção de placas, 
bem como, a produção de conteúdo para as placas e para o repositório de imagens do 
projeto. 
 
FE, 50 e EA, 60  
Diferentes eventos realizados na FEUSP e na EA no primeiro semestre tematizaram os 50 
anos da FEUSP e 60 anos da EA. O mesmo ocorrerá com as atividades programadas para o 
segundo semestre: seminários, debates, linha do tempo, exposição e vídeos.  
 
Residência Pedagógica 
A Comissão de Graduação, as CoCs de Licenciatura e Pedagogia e a equipe do Pibid têm 
promovido debates sobre a proposta de Residência Pedagógica do MEC e a possibilidade da 
participação da FEUSP e da USP nos próximos editais. A fim de se tomar uma posição com 
maior embasamento, de modo a preservar o Projeto de Formação de Professores, os 
docentes e educadoras da FEUSP, reuniram-se no mês de junho e concordaram em estender 
essa discussão às demais unidades da USP e firmar uma posição coletiva, buscando o apoio 
da Pró-Reitoria de Graduação. 
 
Oficinas sobre relações de trabalho 
A CIPA e a equipe do SESMT avaliaram o formato da primeira oficina e acertaram 
modificações com vistas a melhor atender aos objetivos propostos.  
 
FEUSP na Imprensa 
A Curadoria criada para proposição de pautas para a imprensa da USP e externa, além da 
elaboração de materiais para divulgação no site da FEUSP reuniu-se e, com base nas 
informações encaminhadas pelos/as docentes por e-mail estabeleceu algumas ações que 
estimulem a participação dos docentes nas análises de temas candentes e que mostrem à 
sociedade o importante papel da FEUSP. Como parte dessas iniciativas, o portfólio elaborado 
pela Curadoria reunindo informações enviadas pelos/as professores/as foi encaminhado à 
Superintendência de Comunicação Social da USP. 
 
 
 



Reunião com direções de unidades das áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da 
USP 
As direções da FEUSP, FFLCH, IPUSP, ECA, EACH, FAU e IAU reuniram-se pela segunda vez 
para discutir a articulação de formas de resistência aos ataques desferidos às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. A proposta de realização de um Seminário Internacional 
avançou com a discussão de temas, datas e local.  
 
Distribuição de cinco cargos de Professor Doutor 
Critérios para a definição de alocação dos cargos recebidos foram discutidos com as Chefias 
de Departamento que apresentaram suas demandas. O quadro da atual distribuição dos 
docentes por departamento e disciplinas obrigatórias da graduação elaborado pela Direção 
recebeu sugestões com vistas a subsidiar as discussões na reunião da Congregação. O 
colegiado deliberou sobre o assunto e os claros foram cadastrados no sistema conforme o 
estabelecido.   


