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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: 

 Os computadores e o IMAC foram entregues 

 Grades da fachada da Escola de Aplicação: realizou-se a sessão para abertura dos 

primeiros envelopes (propostas) em 19/11/2019.  Participaram três empresas. 

 Reforma banheiros, sala de aula e corredores da Escola de Aplicação: foi publicado o 

resultado da primeira fase – abertura dos primeiros envelopes com as propostas. As 

três empresas participantes foram classificadas. O processo está na fase de análise dos 

documentos de habilitação do primeiro classificado.  

 Projeto Executivo de elétrica - Sistema de SPDA - uma empresa aceitou realizar o 

serviço pelo valor de R$ 33.000,00, o que permite a contratação por Dispensa de 

Licitação. O processo para posterior encaminhamento à PG USP para análise. 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

O plano está em execução conforme o previsto: os aparelhos de ar condicionado foram 
adquiridos e instalados, as estantes deslizantes para a biblioteca foram adquiridas e 
instaladas, dois projetores multimídia Full HD e os dicionários de Libras para o Ladesp foram 
comprados. 

 

FE, 50 e EA, 60  

A Comissão intersetorial para coordenar o planejamento e a realização de atividades de 
comemoração dos 50 anos da FE e 60 anos da EA foi instituída no final de 2018. Inicialmente 
foram formados três grupos de trabalho a fim de melhor organizar e realizar as atividades: Gt 
História e memória; GT Projetos e Fomento; GT Escola de Aplicação. As reuniões gerais da 
comissão ocorreram mensalmente, durante o ano de 2019, entendendo que as atividades 
deveriam ocorrer durante todo o período. 

A comissão realizou sua última reunião no dia 21/11/2019, dando suas atividades por 
encerradas e definindo que será feito um balanço do que foi executado e das pendências, 
entre elas, algumas são desdobramentos de atividades já realizadas e serão cumpridas no 
início de 2020. 

 

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


Participação da FEUSP na reunião do INEI 

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2019, o Prof. Vinício de Macedo Santos e a Profa. Ana 

Paula Duboc participaram da Conferência Anual da Rede INEI realizada na OISE – Ontario 

Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canadá, representando a 

instituição.  Após a Conferência, os professores se reuniram com diretores da OISE e Glendon 

College, da York University para tratar da viabilidade de atividades de cooperação entre esses 

dois centros e a FEUSP.  

Numa apreciação geral desta Conferência Anual da Rede INEI, foi reconhecido pelos 

participantes que houve esforços para o delineamento de uma agenda propositiva com 

condições de se buscar visibilidade à rede e levar sua voz a órgãos internacionais e aos 

diferentes países, legitimando-se o papel social e político das faculdades de educação no 

enfrentamento de desafios e demandas locais e globais. 

 

Ações da Supervisão Escolar 

Realizaram-se as seguintes reuniões: 1) com o Presidente do Serviço de Tecnologia da 
Informação e com o Secretário Geral da USP para solicitar a elaboração de um sistema próprio 
para os/as estudantes da Educação Básica da USP; e 2) com a equipe técnica e chefia de 
gabinete do Conselho Estadual de Educação para solicitar acesso às informações que 
permitirão o cadastro de informações fundamentais à vida escolar dos/as estudantes de 
Educação Básica da USP.  

 

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 Altiplano de Puno (Peru) e Universidade de 
Lisboa.  

 

Contratação de serviços especializados 

Encontram-se em fase de contratação, serviços especializados para a Seção de Pós-Graduação 
a fim de apoiar a elaboração do relatório Capes. O serviço especializado para o Centro de 
Memória foi contratado. A iniciativa tem amparo da legislação em vigor e visa ao atendimento 
de demandas específicas para as quais a Unidade não dispõe de profissionais. 

 

Movimentação de funcionários/as    

Conversas e consultas têm sido realizadas com o intuito de atender solicitações dos/as 
profissionais interessados/as e necessidades da instituição.   

 



Conselho Consultivo 

A reunião do Conselho Consultivo teve como pauta única a discussão das relações de trabalho 
e o trato interpessoal. A discussão contou com a participação de representantes da Comissão 
de Equidade. Alguns encaminhamentos foram propostos e apresentados à Congregação.  

 

Coletivo de Mães 

Seguindo as recomendações do Conselho Consultivo e os encaminhamentos propostos na 
reunião pedagógica, foram apresentadas algumas formas de atendimento às estudantes que 
são mães. A questão foi apresentada na reunião do Conselho Universitário, o que suscitou o 
agendamento de uma conversa com a Pró-Reitoria de Graduação em dezembro. 

 

Unidades das Humanidades 

Alguns(mas) diretores(as) de unidades que possuem cursos na área de Humanidades 
reuniram-se com o reitor para apresentar e discutir uma agenda de ações de resistência aos 
ataques e valorização da área, seja do ponto de vista interno ou externo à Universidade. Além 
disso, houve condições para apresentar as preocupações com relação ao conteúdo do 
relatório da CPI das Universidades, o elevado percentual de docentes temporários e as 
avaliações da CERT com relação aos relatórios de estágio probatório e solicitações de 
credenciamento para atividades simultâneas. 

 

 

 

 


