
Boletim nº 31 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Novembro 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) 

O relatório científico da utilização da Reserva Técnica da FAPESP foi aprovado na reunião da 
Congregação de 26/11 e encaminhado à FAPESP.  
 

Programa USP Eficiente  

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para as salas de aula FEUSP: entrega agendada 
para janeiro de 2021; 2. Equipamentos audiovisuais: aguardando a entrega. 3. Substituição das 
cadeiras do auditório da Escola de Aplicação: entrega agendada. 

2. Computadores para o laboratório da Escola de Aplicação e para a FEUSP: equipamentos 
recebidos; 3. Projetores para a FEUSP e para a Escola de Aplicação: equipamentos recebidos. 5. 
Para-raios: reforma em andamento. 

 

Assistência às/aos estudantes da Escola de Aplicação 

Materiais de papelaria, pen drives e livros adquiridos foram entregues. As camisetas estão em fase 
de confecção. 

 

Preparativos para o retorno às atividades presenciais quando for obrigatório  

Além das aquisições mencionadas nos boletins anteriores, o serviço de marcenaria para 
adequação dos balcões (Apoio Acadêmico, Tesouraria, Comunicação e Mídia, Protocolo, Gráfica, 
Serviço de Pessoal, Serviço de Expediente, Serviço de Materiais e Sala das Educadoras) está em 
execução. 

 

Comitê Permanente  

Fez um balanço da situação da pandemia no final de novembro e deliberou pela realização de 
ações educativas e conversas com os segmentos da comunidade. Especialistas foram contatados e 
as atividades estão sendo planejadas. 

 

Conselho Consultivo da FEUSP 

Reunido no dia 05/11 discutiram-se medidas para resistir ao retorno compulsório dos funcionários 
e funcinárias, considerando o risco à saúde que tal medida representa.   
 

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


 
 

Verba Proap 

Realizado o levantamento de preços e montagem de compra para o pregão de softwares e, 
também, a abertura de compra para contratação de serviços de revisão e tradução de textos. 

 

Rede USP de Educação Básica 

A documentação elaborada pela Escola de Aplicação para registro das atividades domiciliares foi 
objeto de análise e discussão com a Supervisão Escolar, Direção e Orientação Pedagógica. A 
necessidade de formalizar a Rede USP e a estrutura necessária para tanto foram apresentadas à 
Superintendência de Assistência Social. 
 

Reivindicação da autonomia das Unidades diante do retorno compulsório estabelecido pelo 
Plano USP para retorno gradual às atividades presenciais 

Em reuniões com as Chefias Administrativas (05/11) e com a representação dos funcionários e 
funcionárias (11/11) discutiram-se medidas para reivindicação da autonomia das Unidades. 
Conforme deliberado pela Congregação (29/10), além de um novo ofício ao Vice-Reitor e de uma 
manifestação do colegiado, dirigentes de outras unidades foram contatados para discutir ações 
coletivas. Em reunião com o Vice-Reitor (12/11), a exposição desnecessária ao risco e a 
desorganização das atividades foram enfatizadas como consequências diretas do retorno 
compulsório. Um relato dessa reunião foi apresentado às Chefias Administrativas no dia 13/11. 
Como todos/as sabem, no dia 17/11 uma nova atualização do Plano USP foi divulgada.  
 

Serviços de tradução e revisão de textos para a revista Educação e Pesquisa e para a Pós-
Graduação (Proap) 

A contratação está sendo montada e a modalidade de licitação será o registro de preços. 
 

Manutenção da unidade 

O serviço de jardinagem segue em execução; aguarda-se.  a entrega de materiais diversos para 
manutenção predial; o serviço de recarga dos extintores foi executado e cinco mangueiras tiveram 
que ser substituídas e dez encaminhadas para reparo; foram adquiridos novos ventiladores; 
estamos recebendo propostas para materiais de higiene e limpeza; a obra de desvio da tubulação 
do Labrimp está em andamento; já foi realizada a limpeza dos bebedouros e caixas d’água dos 
blocos A e B e da Biblioteca; foi contratada a empresa para elaborar o Projeto Executivo das 
reformas e adequações dos banheiros acessíveis do bloco B, reforma da lanchonete e instalação 
do novo elevador no bloco B; está em andamento o estudo para adequar os blocos A e B e 
Biblioteca para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 
 
Progressão horizontal na carreira docente 
O assunto foi discutido na reunião de outubro com as Chefias de Departamento em que se decidiu 
por uma conversa com todos/as os/as docentes D1, A1 e A2. A atividade aconteceu no dia 10/11. 
As sugestões e dúvidas dos/as participantes foram retomadas na reunião com as Chefias de 
Departamento em 19/11. 
 



 

Reformas na Escola de Aplicação 

A reforma do parquinho está em execução; realizada a limpeza dos bebedouros e caixas d’água; 
encontra-se na fase final a reforma do para raios; encontra-se em estudo a contratação de 
empresa para elaboração do projeto executivo para reforço estrutural do bloco A. 

 

Serviços terceirizados 

A empresa Nobre Facilities substitui a empresa Works cujo contrato terminou. As colegas que 
atuavam na Feusp foram contratadas e permanecem na Unidade. As equipes de Limpeza e 
Vigilância foram recompostas. Foi dado início à campanha para cestas de Natal das/os colegas que 
trabalham na Limpeza, Vigilância, Controladoria de Acesso e Jardinagem. 
 
Invasões virtuais 
Medidas para evitar invasões virtuais em eventos acadêmicos organizados pela Feusp foram 
discutidas em reunião com participação do Stife e do Gaed.  
 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

Seguem ocorrendo os plantões de dúvidas e oficinas às pessoas da comunidade FEUSP todas as 
sextas-feiras alternando-se quinzenalmente os horários entre manhã e tarde. 
 

Áudios semanais 

Foram interrompidos no dia 08/11, em respeito às funcionárias e funcionários obrigados a 
retornar às atividades presenciais. Desde então, as portas da Feusp encontram-se abertas. 

 

 

 


