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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). 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP 

O plano está em execução conforme o previsto: no mês de janeiro foi adquirido o software 
solicitado pelo LADESP. 

 

Execução do Programa USP Eficiente 

As Assistências Administrativa e Financeira seguem empenhadas na execução orçamentária 
do Programa USP Eficiente. As ações descritas nos boletins anteriores são atualizadas abaixo: 

 Troca das grades da fachada da Escola de Aplicação: em fase de contratação da 
empresa que executará o serviço. 

 Reforma banheiros, sala de aula e corredores da Escola de Aplicação: em fase de 
contratação da empresa que executará o serviço. 

 Projeto Executivo de elétrica - Sistema de SPDA - O serviço de compras está em 
tratativas com a SEF para adotar o procedimento correto da montagem e execução do 
processo, uma vez que o recebimento final do serviço será feito somente após análise 
desta Superintendência. 

 

Segurança da biblioteca 

Assistência Administrativa e o STIFE vêm implementando as medidas de melhoria da 
segurança de servidores/as, estudantes e demais usuários/as, discutidas e aprovadas na 
reunião de dezembro do CTA, quais sejam, a restrição do uso dos computadores para 
pesquisa, controle de entrada nas catracas e alterações nas rondas dos vigilantes.     

 

Sistema de Educação Básica da USP 

A criação do Sistema de Educação Básica da USP fez parte da agenda da primeira semana de 
atividades das equipes técnica e pedagógica das creches da capital. As/Os profissionais 
participantes apresentaram questões a serem consideradas em futuro encontro com 
membros da Reitoria para discutir o assunto.   

 

 

 

 

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


Mobilidade de funcionários/as 

Transferências de setor: 

Elaine Cristina Barrello passou a trabalhar no MEB; Helaine Cristina de Oliveira, na Secretaria 
Integrada dos Departamentos; Marina Beyer Taguchi e Ricardo Dias Sacco, no Serviço de Pós-
Graduação; e Rosana Gomez Romero Pedroso, na Escola de Aplicação;   

 

Transferências de unidade: 

Gilmar Silva Neves e Luciene Cibelle Soares Luiz Vitor, oriundos, respectivamente, do IB e da 
FMVZ, estão trabalhando no Serviço de Pós-Graduação; Carolina Freire Antunes, oriunda da 
Creche, está trabalhando na Comissão de Pesquisa.  

 

Designações 

Nicoly Soares Leite foi designada chefa do Serviço de Biblioteca e Documentação, e Ricardo 
Dias Sacco, chefe do Serviço de Pós-Graduação.  

 

Convênio com o SESC 

Por sugestão das professoras da Escola de Aplicação Ana Lúcia Bezerra Nunes Cruz e Milena 
Bushatsky Mathias e empenho de funcionárias do Apoio Acadêmico, a FEUSP firmou convênio 
com o SESC (Serviço Social do Comércio). Os/As servidores/as ativos/as e seus dependentes 
poderão inscrever-se na categoria "Matrícula de Interesse Social - MIS", para usufruir dos 
serviços e atividades promovidos nas unidades do SESC São Paulo. 

 

Centro de Formação de Professores 

O Grupo de trabalho instalado pela direção para discutir a criação do Centro de Formaçao 
Continuada de Professores da FEUSP realizará reunião aberta no dia 20/02, às 15h, para dar 
continuidade à discussão da minuta do regimento interno. 

 

Manutenção ou melhoria das condições de trabalho 

Aproveitando o período sem aulas, as Assistências Acadêmica, Administrativa e Financeira 
realizaram ações conjuntas ou em separado para manutenção ou melhoria da infra-estrutura:   

 Dedetização e desratização nos blocos A e B, Biblioteca e Escola de Aplicação 

 Limpeza e higienização das caixas d’água 

 Montagem das estações de trabalho em todas as salas de aula e laboratórios didáticos 

 Serviço de jardinagem 

 Vistoria de lâmpadas e ventiladores da Escola de Aplicação 

 Pintura da área administrativa da Escola de Aplicação 

 Pintura da Seção de Estágios 
 Fixação de câmeras nas salas de reuniões 

 


