
Boletim nº 16 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Agosto 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). 

 

CoC Educação Básica da Escola de Aplicação e Supervisão Escolar 

Com o regimento aprovado no Conselho de Escola e na Congregação, a CoC da Educação Básica iniciou 
as atividades, assim como a Supervisão Escolar 

 

Obras no gramado 

Foram instalados o cabeamento e os postes para iluminação do gramado. 

  

Substituição dos quadros de força do Bloco A 

Os quadros de força do bloco A e os respectivos cabos foram substituídos. O novo equipamento traz 
maior segurança e comporta um futuro aumento das exigências de energia elétrica. 

 

Labrimp e Creche 

As conversas a respeito da parceria Labrimp e Creche para realização de atividades pedagógicas 
avançaram. A proposta de ampliar o acesso ao Labrimp de modo a integrar a rotina da Creche foi aceita 
pela supervisora e discutida com uma professora, possível interessada em atuar na FEUSP. 

 

Reservatórios de água da FEUSP 

Os reservatórios de água da unidade passaram por uma limpeza completa. Em atendimento às normas, 
o procedimento é repetido semestralmente. 

 

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: 

 Foi realizado o pregão eletrônico para aquisição de computadores e IMAC. Houve problemas 
com a empresa que apresentou o melhor preço e a segunda classificada foi chamada. 

 Finalizada a instalação de ducha no banheiro do bloco A, térreo, da Escola de Aplicação 

 Finalizado o reparo do telhado da biblioteca 

 Foram adquiridas e instaladas as barras de apoio para acessibilidade nos banheiros do 1º andar 
do bloco B, alas A e C 

 Os materiais necessários ao conserto do teto na coxia do auditório da Escola de Aplicação 
foram adquiridos 

 A empresa que instalará a porta de emergência do térreo do bloco A foi contratada. 

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


 O edital para contratação das empresas que realizarão as reformas do banheiro do 1º andar 
do bloco A, do teto da sala 74 e do hall do elevador, todos na Escola de Aplicação, está na fase 
de montagem  

 Também em fase de montagem, o edital para contratação de empresa especializada para 
realizar Projeto Executivo do Sistema de SPDA – PARA RAIO. 

 Será agendado o pregão eletrônico para substituição do alambrado da Escola de Aplicação 

 A SEF está analisando os orçamentos para conserto dos telhados dos blocos A e B da Escola de 
Aplicação 

 Segundo informações obtidas junto à SEF, a reforma do térreo da ala C do bloco B encontra-
se em fase de reserva orçamentária.  

 Foi contratada empresa para realização de transportes de materiais/móveis/mudança no 
período de 09 a 11 de setembro/19. Conforme o acordado, a Seção de Manutenção funcionará 
na sala da APM da Escola de Aplicação durante o período de obras na ala C do bloco B. 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

A FAPESP aprovou o plano de execução encaminhado pela FEUSP, o termo de outorga foi assinado e 
devolvido à agência. 

 

Reorganização departamental 

A Direção aguarda as indicações para composição do GT que organizará os debates acerca da 
reorganização departamental. A ideia é envolver docentes, funcionários/as e estudantes nessa 
discussão, avaliar a organização atual e pensar outras possibilidades. Importante lembrar que o 
assunto está previsto no programa da gestão e que nenhuma proposta está fora de cogitação, 
inclusive, o aumento da quantidade de departamentos. 

 

FE, 50 e EA, 60  

No âmbito das comemorações dos 50/60 foi realizado na última semana de agosto, no auditório da 
Escola de Aplicação, o 1º Seminário Internacional de Educação da USP: A escola pública em crise: 
inflexões, apagamentos e desafios. As várias conferências e mesas-redondas abordaram a temática do 
evento sob múltiplas perspectivas para um público bastante expressivo. 

Destro das comemorações ocorreu, no dia 31/08 (sábado) a festa de aniversário da Escola de 
Aplicação, prestigiada pelos atuais e antigos alunos/as, funcionários/as e professores/as. 

A comissão organizadora das comemorações está programando outras atividades para o segundo 
semestre que incluem seminários, exposições, entrevistas e rodas de conversas com docentes, ex-
docentes, funcionários/as e ex-funcionários/as da FEUSP e da EA.  

 

Instalação de um outro food truck 

Enquanto aguardamos a aprovação do projeto para reforma da cantina pela SEF, foram concluídas as 
obras para instalação de outro food truck com vistas a oferecer mais uma alternativa para atender, 
provisoriamente, a demanda por alimentação na FEUSP. Convém lembrar que a prestação desse 
serviço foi licitada e contratada pela Prefeitura do Campus e a Unidade não recebe qualquer valor 
correspondente ao aluguel do espaço. 
  



 

Memorial dos professores e professoras da FEUSP 

Com base numa proposta encaminhada pelo EDM, as professoras Dislane e Carmen, coordenadora do 
Centro de Memória, foram convidadas a pensar a construção de um portal eletrônico com pequenas 
biografias dos/as docentes que trabalharam na FEUSP. 

   

Museu da Educação e do Brinquedo 

A atual situação em que se encontra o MEB (falta de funcionários/as para atendimento ao público e 
execução dos projetos, além dos necessários cuidados com o acervo) foi discutida com um grupo de 
docentes preocupadas com esse quadro. As demandas e reivindicações serão apresentadas à Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão em reunião já agendada. 

 

Procedimentos para compra de passagens aéreas  

A fim de agilizar os procedimentos de compra de passagens aéreas, a Seção de Pós-Graduação e a 
Assistência Financeira têm se empenhado para extinguir trâmites desnecessários. A ficha a ser 
preenchida pelos solicitantes passou a incluir os horários dos voos e aeroportos de saída e chegada. 
Essas informações são imprescindíveis para evitar problemas posteriores como alterações de datas ou  
percursos, encarecendo os preços e inviabilizando a compra ou a vinda de membros de bancas.. 

 

Projeto contemplado com recursos do INEI 

Atendendo à chamada encaminhada aos/às docentes no dia 10/05 e reenviada no dia 12/07 para 
“Financiamento de Projetos Iniciais INEI”, as professoras Ana Paula Duboc e Maria Clara Di Pierro foram 
contempladas com o projeto Literacy policies, programs. And Practices: A comparative Study of Brazil, 
South Africa, and the United States, em parceria com as pesquisadoras Catherine Kell (School of 
Education, University of Cape Town, South Africa) e Lesley Bartlett (School of Education, University of 
Wisconsin-Madison, United States). 

Conforme informado em boletim anterior, no edital para seleção de alunos de Graduação e Pós-
Graduação e de docentes da FEUSP para participarem da Escola de Verão do INEI (realizada em 
julho/2019) foram selecionados dois alunos  e um professor. 

Cumprimentamos a todos os colegas e alunos que se dispuseram a participar dos editais e àqueles que 
foram comtemplados.   

 

Brigada de Incêndio 

O treinamento dos/as 26 novos/as membros foi contratado e será realizado no dia 27/09. 

 

Apoio à realização da Semana da Educação 

Em conversas com a Comissão Organizadora e com a coordenação da CoC Pedagogia, foram acertados 
o fornecimento de diárias e transporte para os/as palestrantes convidados/as, bem como os serviços 
gráficos para o evento. 
  



 

Estímulo ao bom relacionamento 

Em parceria com o SESMT, a CIPA promoveu mais uma oficina. Desta vez, o tema foi Comunicação e 
Coletividade. 

 

Centro de Formação de Continuada 

Atendendo à decisão do GT constituído para a criação do Centro de Formação Continuada de 
Professores, a direção fez um levantamento de experiências semelhantes desenvolvidas na USP e está 
finalizando minuta de regimento a ser apresentado e discutido na próxima reunião do GT, e 
encaminhado à Congregação para deliberação, até final de outubro.  

 

Oficinas de tango 

Em atendimento à demanda da comunidade por momentos e espaços para realização de atividades 
artísticas, tiveram início as Oficinas de Tango, todas as segundas-feiras, das 17h às 18h, na sala 130 do 
bloco B.   


