
Boletim nº 37 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Maio de 2021) 

 

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). 

 

Reserva Técnica da FAPESP 

Um novo plano foi aprovado pela Congregação e submetido à Fapesp. Inclui limpeza dos 
aparelhos de ar condicionado, instalação de um novo aparelho, construção de sala técnica 
para operação de áudio e vídeo, piso e espelho para o Laboratório de Práticas Corporais, 
proteções acrílicas e equipamento de informática. 

 

Contratações/compras finalizadas no mês 

Contratação de intérprete de Libras para defesas e Aula Magna. Confecção de persianas 
(aguardando a entrega). Aquisição de material de pintura emergencial (aguardando a 
entrega). Conserto do portão de detecção da Biblioteca. Aquisição de fitas de detecção para 
a Biblioteca. Pagamento da anuidade do INEI (levantamento de documentação para 
andamento do processo). Aquisição de bateria para notebook (aguardando a entrega).  

 

Avaliação Institucional 

A Comissão de Acompanhamento do Projeto Acadêmico da FEUSP reuniu-se com 
representantes da Câmara de Avaliação Institucional para apresentação das etapas e das 
propostas de formulários. A Unidade foi informada que o processo disparado em 04/05 se 
encerrará em 30/06/2022. Em reunião posterior, a Comissão de Acompanhamento 
estabeleceu uma agenda para discussões nos Departamentos e Comissões Estatutárias para 
análises e contribuições aos formulários.  

 

Reunião com estudantes da graduação 

Juntamente com representantes da CG e CoC Pedagogia, a reunião objetivou dar as boas-
vindas ao novo ano letivo e discutir as gravações das aulas síncronas.  

 

Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal na Carreira Docente 

A Direção recebeu através do sistema Avaldoc os relatórios aprovados pelos conselhos dos 
departamentos e os respectivos ordenamentos. A Congregação deliberou que sua comissão 
assessora será composta por duas indicações de cada departamento (uma delas dever 
participado da comissão assessora do próprio departamento) e a representação da direção. 
Essa comissão deverá apresentar o seu relatório na próxima reunião da Congregação. 

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


Contratações/compras em andamento1 

Contrato para manutenção de elevador (fase de montagem de edital para Pregão); 
renovação de seguro predial (aguardando vistoria); pregão de equipamentos de informática 
e insumos (análise e triagem de requisições e memoriais recebidos). Aquisição de lixeiras 
(amostra aprovada pelo requisitante – acertos finais para abertura de compra e aquisição). 
Compra em andamento de seis micro-ondas e dois lavatórios coletivos que serão instalados 
na Escola de Aplicação. Aquisição de bebedouros elétricos com acionamento por pedal 
(levantamento de empresas para fornecimento). Contratada a empresa que executará 
serviços de inspeção, emissão de atestados ART, visando à obtenção do Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros da Escola de Aplicação. Renovação de seguro predial (aguardando 
reposta). Aquisição de produto antimofo para a Comunicação e Mídia (aguardando a 
entrega). Conserto de máquina de escrever em Braille (aguardando a avaliação da empresa). 
Aquisição de peças para elevador da EA. Aquisição de suporte para livros da Biblioteca 
(aguardando orçamentos). Renovação do banco de preços – plataforma utilizada pelo 
serviço de compras para levantamento de preços e fornecedores capacitados a atender o 
serviço público estadual. 
 

 

 
 
 

 

Proap 

Licitação de softwares (licitação finalizada, prazo de entrega em andamento); pregão de 
informática (acessórios e insumos) aquisição será feita com verba do Programa USP 
Eficiente. Serviços linguísticos (serão contemplados com o edital de registro de preços). 
 

Limpeza da unidade 

Preparo para a manutenção e limpeza das persianas do Bloco B da FEUSP e fixação de 
cortinas na Escola de Aplicação. 

 

                                                           
1 Vem sendo recebidas, triadas e analisadas as requisições de compras e contratações relacionadas a projetos 

específicos de docentes. Foram executadas: criação de site, edição de vídeo e legendagem e aquisição de livros. 
 



Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED)O 

O GAED segue realizando atividades diversificadas durante o semestre conforme 
identificação de necessidades e demandas dirigidas ao Grupo. Assim, têm sido oferecidos 
plantões de dúvidas para docentes e plantões para trabalhadores/as técnicos/as e 
administrativos/as. Os plantões para docentes são abertos à participação de monitores/as 
PAE ou envolvidos/as no Programa de Formação de Professores da USP.  

Clique aqui para acessar as atividades do GAED. 

 

Revista Educação e Pesquisa 

Encontra-se na fase de montagem do edital para registro de preços com vistas à edição de 
números futuros da revista.  

 

Ano 100 com Paulo Freire 

As comemorações do centenário de nascimento de Paulo Freire prosseguiram com a 
realização da Aula Magna da Graduação e Pós-Graduação e o início do curso oferecido pela 
professora Ana Luiza Jesus da Costa. As inscrições para esse curso e para o curso da 
professora Maurilane Biccas que inicia em junho esgotaram-se rapidamente. Estão abertas 
as inscrições (com e sem apresentação de trabalho) para o Seminário Internacional Ano 110 
com Paulo Freire: tempos, espaços, memórias, discursos e prática. Informações disponíveis 
no site da FEUSP. 
 
 

Centro de Serviços Compartilhado de Recursos Humanos 

Conforme anunciado em boletins anteriores, reuniões com as chefias, CTA e Congregação, o 
DRH implantou o Centro de Serviços Compartilhado de Recursos Humanos na Cidade 
Universitária. A partir do dia 02/06, o CSCRH responderá às demandas de servidores e 
servidoras na ativa e aposentados. O sistema de atendimento pode ser acessado através do 
endereço https://drh.atendimento.usp.br/ 

 

Manutenção da unidade 

As obras de reforma da ala C do bloco B estão em andamento. Limpeza de todas as caixas 
d’água, filtros e bebedouros da Unidade. Manutenção preventiva de elevadores e limpeza 
dos aparelhos de ar condicionado da biblioteca. Vistorias para realização de limpeza das 
persianas do Bloco B e recolocação de cortinas da Escola de Aplicação. Remoção da lixeira de 
alvenaria próxima ao parquinho da Escola de Aplicação, substituição por containers. Novo 
calçamento. Substituição das persianas da Sala de Comunicação e Mídia. Substituição dos 
alambrados da horta da Escola de Aplicação. Reforma do guarda corpo e corrimãos dos 
blocos A e B da Escola de Aplicação para atendimento da altura exigida pela NBR 
14718:2019. 
 

 

http://www4.fe.usp.br/comissao-de-equidade/grupo-de-apoio-as-estrategias-digitais
https://drh.atendimento.usp.br/


   

 
 

 

  

 

 

    

 



Reunião com as Chefias Administrativas 

As chefias foram estimuladas, mais uma vez, a informar os/as funcionários/as acerca da 
transferência do Serviço de Pessoal da FEUSP para o Centro de Serviços Compartilhado de 
Recursos Humanos. Realizou-se uma análise criteriosa do organograma administrativo da 
FEUSP a partir das resoluções que tratam do assunto. As chefias foram instadas a discutir 
a questão com os/as funcionários/as dos respectivos setores. Também foram informadas 
que reuniões por áreas serão realizadas com vistas a discutir possibilidades e alternativas.  

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

As chefias foram informadas sobre a proximidade do encerramento das atividades do 
Serviço de Pessoal na FEUSP; também se discutiu sobre formas de encaminhar a discussão 
sobre a progressão horizontal na carreira no âmbito da Congregação; ressaltou-se a 
importância de analisar os formulários da Avaliação Institucional no âmbito dos 
departamentos e o atual organograma administrativo da FEUSP foi analisado a partir das 
resoluções que tratam do assunto. 

 

Rede USP de Educação Básica 

Como resultado de ofícios encaminhados, reuniões realizadas com o Secretário Geral da USP 
e com o Superintendente do Serviço de Assistência Social (representante do GTPRAA da 
Reitoria), no dia 29/05 foi publicada no DOE a designação dos membros de “um Grupo de 
Trabalho com o objetivo de propor sugestões para regularização da Rede USP de escolas de 
educação básica e de educação profissional de nível médio vinculadas à Universidade”. 
Participam o Dirigente, a Supervisora, o Superintendente da SAS e os diretores e diretoras 
das unidades de educação básica. 

 

GT Em Defesa da Escola Pública 

Na última Congregação de 27/05/2021, foi submetido e aprovado o Plano de trabalho do GT 
Em defesa da Escola Pública. Já estão definidas as atividades iniciais que ocorrerão no mês 
de junho o que poderá ser acompanhado inicialmente pelo site da FEUSP. Na abertura dessa 
programação, dia 16/06 será feito o lançamento oficial do GT para a comunidade. 

 

INEI 

Entre as diferentes atividades realizadas pelo INEI (International Network of Educational 
Institutes), encontra-se a promoção da Escola de Verão (Summer School) em cujas últimas 
edições participaram estudantes da FEUSP aprovados/as em editais.  Até o dia 11/06, 
permanecerão abertas as inscrições para participar do edital da próxima Escola de Verão da 
Beijing Normal University (China), que ocorrerá de forma remota e gratuita no período de 12 
a 14 de julho de 2021, e para a qual serão selecionados/as 03 estudantes da Faculdade de 
Educação. O tema da Escola de Verão é Oportunidades e desafios da governança 
educacional na era pós-epidêmica (“Opportunities and Challenges of Educational 
Governance in Post-epidemic Era”).  

 

 



Red LATAM de Decanas y Decanos de Educación 

O trabalho elaborado pelas professoras Maria Isabel de Almeida e Vivian Batista da Silva 
versando sobre o Programa de Formação de Professores na USP foi selecionado para 
apresentação no 1er Seminario de Formación Docente Red Decanos y Decanas de Educación, 
no dia 10 de junho, às 18h. 

 


