
Boletim nº 23 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Março de 2020) 

 

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 

Tomadas as providências iniciais em relação à execução do plano de aplicação dos recursos, 
aguarda-se o momento oportuno para se dar continuidade à mesma. 

 

Reforma da ala C do bloco B 

Tiveram início as obras de reforma da ala C do bloco B. As escavações localizaram uma 
tubulação antiga que a empresa não havia identificado na vistoria. A SEF estudará a melhor 
forma de fazer o desvio ou a substituição. Enquanto isso não acontece, os pisos das salas serão 
retirados. 

 

Reforma do telhado da Escola de Aplicação 

Serviço finalizado. 

 

Execução do Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

Serviços previstos: reforma dos banheiros, salas, corredores, telhado e substituição do gradil 
da Escola de Aplicação e para raios da FEUSP. Foi finalizada a reforma do telhado da Escola de 
Aplicação e o gradil foi encomendado. A reforma dos banheiros, salas e corredores está dentro 
do prazo contratado e será realizada assim que possível. 

 

Ajustes no Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para a Graduação FEUSP: orçamentos em 
análise; 2. Cadeiras para o auditório da Escola de Aplicação: requisição encaminhada, será 
objeto de análise para definição da modalidade de licitação; 3. Computadores para o 
laboratório da Escola de Aplicação e para o serviço de Comunicação e Mídia: o pregão 
agendado para 26/03 foi cancelado devido à inconsistência nas características do produto; e 
4. Projetores para a FEUSP e para a Escola de Aplicação: orçamentos recebidos em análise. 

 

Manutenção preventiva do ar condicionado da biblioteca 

O contrato foi firmado e o serviço será executado assim que possível. 

 

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


Centro de Formação de Professores 

Ar reuniões do grupo de trabalho instalado para a criaçao do Centro de Formaçao Continuada 
foram suspensas e serão retomadas após a regularizaçao das atividadesda da Unidade.   

 

Organização do fechamento da FEUSP como medida de prevenção à pandemia  

Após conversas com a Equipe Administrativa e definição coletiva das ações, os diversos 
setores elaboraram planos de trabalho remoto que foram aprovados em reunião 
extraordinária do CTA. Todos os prédios da FEUSP foram fechados no dia 23/03. 

 

Criação do Comitê Permanente e da Comissão de Acompanhamento e Gestão Acadêmica  

Esses colegiados estão em operação durante o período de crise. Objetivam analisar as 
situações que se apresentam, discuti-las e sugerir encaminhamentos às instâncias cabíveis 
sem ferir sua autonomia. Desde então, todas as ações têm sido comunicadas por e-mail e 
publicadas no site institucional.     

 

Transferência de funcionária  

A Faculdade de Educação recebeu a funcionária Ângela Maria Diniz Aguiar, transferida da FAU. 
Ela já está atuando no Serviço de Pós-Graduação.  

 

Áudios semanais 

Desde o dia 30/03, a comunidade tem sido informada semanalmente dos acontecimentos por 
meio de mensagens de áudio.  


