
Boletim nº 24 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Abril 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 (2019 referente a 2018) 

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 

A execução dos serviços de reforma estrutural da ala C do bloco B foi suspensa a partir de 
06/04, pelo prazo de 60 dias, por solicitação da empresa contratada, em decorrência da 
pandemia da Covid-19. A SEF informa que, tão logo seja possível, a referida obra será 
retomada. 

 

Execução do Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

A obra da Escola de Aplicação, contratada pela FEUSP, está em andamento. As reformas no 
hall do elevador e na sala 74 foram finalizadas. Encontram-se em instalação os revestimentos 
das paredes dos banheiros. Os tapumes estão sendo colocados para a retirada do alambrado. 

 

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 para composição da média de preços e abertura do pregão eletrônico; 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: a pesquisa de preços precisará ser refeita; 
4. Projetores para a FEUSP e para a Escola de Aplicação: orçamentos recebidos em análise 
para composição de média de preços e abertura do pregão eletrônico e 5. A pesquisa de 
preços para instalação do para raios será refeita em função da inconsistência dos orçamentos 
recebidos. 

 

Manutenção preventiva do ar condicionado da biblioteca e dos elevadores 

Realizada com supervisão do Serviço de Manutenção. 

 

 

 

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


Reunião com os dirigentes 

A reitoria reuniu-se com os dirigentes no dia 14/04. Na ocasião, as Pró-Reitorias de Graduação, 
Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão apresentaram as ações realizadas para 
enfrentamento da pandemia e os participantes sintetizaram as ações de suas Unidades. 
Também houve espaço para explicitação das demandas. 

 

Projeto para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Escola de 
Aplicação  

A SEF elaborou o projeto executivo e contratou empresa para executar as seguintes 
intervenções: troca dos corrimãos das escadas para atender à norma; instalação de piso tátil 
e sinalização nos degraus das escadas; instalação de nova porta de esquadria de alumínio do 
bloco A; inversão da porta existente no bloco A com abertura para fora e instalação de portas 
corta-fogo nos blocos B e C. 

 

Serviço de medição, recebimento de notas fiscais e documentação trabalhista das empresas 
terceirizadas 

Realizado conforme plano emergencial aprovado pelo CTA em 20/03/2020. 

 

Supervisão das Unidades de Educação Básica da Rede USP 

Juntamente com a Supervisora de Ensino da Rede USP, que analisou a legislação a respeito, 
foi elaborado e encaminhado à Secretaria Geral da USP um documento que circunstancia a 
necessidade de oficialização da Rede USP de Educação Básica. Dando início a uma série de 
reuniões de supervisão, o plano de ensino 2020 da Escola de Aplicação foi analisado 
juntamente com as diretoras e orientadoras pedaógicas.  

 

Comitê Permanente  

O Comitê Permanente discutiu medidas de apoio às mães moradoras no Crusp, identificou 
algumas dificuldades e procurou a SAS e os diretores de outras Unidades em busca de 
soluções. Também foram discutidas práticas de cuidado que incluem a elaboração de um 
instrumento para melhor conhecer a situação de saúde, vida, trabalho, estudo e pesquisa dos 
membros da comunidade com o objetivo de implementar ações que melhorem o bem estar 
de todos/as.     

 

Comissão de Acompanhamento e Gestão Acadêmica 

A Comissão de Acompanhamento e Gestão Acadêmica analisou e discutiu as informações 
coletadas pelas comissões estatutárias durante  as reuniões pedagógicas realizadas com 
docentes e, no caso da pós-graduação, também com os estudantes. O objetivo de subsidiar a 
Congregação da FEUSP na definição de encaminhamentos que foram divulgados por meio de 
comunicado enviado por e-mail e publicado no site institucional. 

 



Áudios semanais 

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


