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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). 

 

Programa USP Eficiente  

Entregues as carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para as salas de aula FEUSP; 
substituídas as cadeiras do auditório da Escola de Aplicação e finalizada a reforma do para-
raios. 

  

  

 

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


Reunião com as Chefias Administrativas 

Os seguintes itens compuseram a pauta da reunião: avaliação do contexto; Deliberação CEE 
195/2021, de 16/01/2021: Fixa normas para a retomada tanto das atividades presenciais 
quanto das por meio remoto e para a organização dos calendários escolares para o ano letivo 
de 2021 no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global do Coronavírus, 
e dá outras providências; mudança nos setores e nas atividades dos setores (surgiu a proposta 
de informar a comunidade acerca dos horários de atendimento telefônico); apresentação 
sintética da preparação da Unidade para realização de atividades presenciais e enfrentamento 
das questões que envolvem os relacionamentos. 

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

Os seguintes itens compuseram a pauta da reunião: avaliação do contexto; Deliberação CEE 
195/2021, que Fixa normas para a retomada tanto das atividades presenciais quanto das por 
meio remoto e para a organização dos calendários escolares para o ano letivo de 2021 no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global do Coronavírus, e dá outras 
providências; mudança nos setores e alteração na estrutura administrativa aprovadas no CTA; 
apresentação sintética da preparação da Unidade para realização de atividades presenciais; 
edital de avaliação para a progressão horizontal na carreira docente (surgiu a proposta de 
encaminhar o documento com o que foi acordado nas reuniões de novembro e dezembro 
aos/às eventuais candidatos/as); enfrentamento das questões que envolvem os 
relacionamentos e eleições da representação docente na Congregação e CTA. 

 

Manutenção da unidade 

A obra de desvio das tubulações da ala C do bloco B está em andamento. Após o término, o 
serviço de reforço estrutural será retomado. 

 

  



 

 

Proposta de alteração na estrutura administrativa 

Conforme detalhado no boletim anterior, na primeira semana de janeiro um ofício 
circunstanciado foi juntado ao processo de 2010 e encaminhado ao DRH. Ainda sem resposta. 

 

Rede USP de Educação Básica 

A Deliberação CEE 194/2021 que Fixa normas para a instituição e uso do Sistema de 
Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19 - SIMED, nos termos do Decreto 
65.384, de 17-12-2020 e a Deliberação CEE 195/2021 que Fixa normas para a retomada tanto 
das atividades presenciais quanto das por meio remoto e para a organização dos calendários 
escolares para o ano letivo de 2021 no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao 
surto global do Coronavírus, e dá outras providências, foram objeto de análise e discussão com 
a Supervisora Escolar. Decidiu-se pelo encaminhamento de um ofício às unidades que 
compõem o sistema informando a publicação dessas deliberações e revisitando as solicitações 
feitas em 2020 sobre o registro das atividades realizadas em cumprimento às normativas 
emanadas pelo CNE e CEE. O assunto também foi discutido com o Superintendente da 
Assistência Social, instância responsável pelas creches e, em data distinta, com as diretoras 
das creches da capital e do interior.   

 

Salas dos laboratórios e salas de projetos de pesquisa 

A pedido das coordenações dos laboratórios alocados no térreo da ala C do bloco B, iniciamos 
o estudo para utilização dos espaços assim que a reforma terminar. Aventa-se a possibilidade 
de ambientes multiuso que possam receber diferentes atividades, cumprindo finalidades 
distintas.  

 

Critérios para distribuição (e para solicitação de permanência na Unidade) dos cargos de 
Professor Titular 

As indicações dos departamentos foram endossadas pela Congregação. Em reunião, o GT 
sugeriu a consulta a outras unidades. Os critérios da EACH, FFLCH e IP aprovados pela CAA 
foram analisados e uma proposta a ser apresentada à Congregação está em fase de 
elaboração. 

 

 


