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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). 

 

Reserva Técnica da FAPESP 

A FAPESP aprovou o novo plano, exceto a limpeza dos aparelhos de ar condicionado. O termo 
de outorga já foi assinado. Algumas reuniões com as pessoas envolvidas estão acontecendo e 
orçamentos dos demais itens constantes no boletim anterior têm sido solicitados. 

 

Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal na Carreira Docente 

A Comissão Assessora da Congregação reuniu-se diversas vezes, discutiu a questão com 
profundidade a partir da leitura dos relatórios dos/as docentes e, cumprindo com o 
estabelecido pela CAD, encaminhou à Congregação o relatório do processo. 

 

Contratações/compras em andamento1 

Pregão Editoração/Diagramação e marcação XML: montagem da compra para agendamento 
da sessão pública. Contratação de intérprete de libras para Seminário Internacional 100 Anos 
com Paulo Freire e Feira das Profissões: em cotação. Aquisição de suporte para livros para a 
biblioteca: compra efetivada, mas a empresa solicitou prorrogação no prazo de entrega. 
Material de manutenção: Aguardando terceiro preço para abertura do processo licitatório. 
Uniformes para equipe de manutenção: adequando a requisição para possível aquisição. 
Serviço de instalação de sistema de monitoramento para a FE: em andamento. Aquisição de 
bebedouros elétricos para EA: aguardando adequação da proposta pelo vencedor. Aquisição 
de caixas organizadoras: 
em cotação. Reforma do banheiro da enfermaria da EA: aguardando a adequação da 
requisição e do memorial para abertura do processo. Serviço de impermeabilização das caixas 
d’água da biblioteca. 
 

Contratações/compras finalizadas no mês2 

Pregão de serviços linguísticos - sessão finalizada com vencedor: empresa Tikinet. Contrato 
para manutenção de elevador da Ergo: sessão finalizada com vencedor: empresa Elevance. 
Seguro predial foi renovado. Contratação de serviço de intérprete de libras para arguição de 

                                                           
1 Requisições de compras e contratações relacionadas a projetos específicos de docentes vêm sendo recebidas, 

triadas e analisadas. Foram executadas: criação de site, edição de vídeo, diagramação, editoração de e-Book e 
criação de banco de dados. 
2 Demandas periódicas como dedetização, higienização de bebedouros, limpezas de caixa d'água estão sendo 

executadas dentro das programações previstas pela Assistência Administrativa. 

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


candidato a mestrado: serviço realizado. Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
para obras realizadas na EA, pela SEF: serviço realizado. Pagamento da anuidade do INEI.  
 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
Após anos de trabalho e o envolvimento de muitas pessoas, a Escola de Aplicação obteve o 
certificado que atesta que a edificação possui todas as condições de segurança contra 
incêndio e pânico, previstas na legislação. 
 
 

 
 

Proap 

Pregão de informática - equipamentos: sessão pública em andamento - habilitação dos 
fornecedores de melhor oferta. Pregão de informática - acessórios: levantamento de preços - 
aguardando orçamentos. Serviços linguísticos: pregão realizado – empresa vencedora Tikinet. 
Pregão de editoração, diagramação e marcação XML (agendamento da sessão pública) 
 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

O GAED ofereceu plantões em grupos ou individuais para docentes, funcionários/as, 
monitores/as PAE, bem como atendeu solicitações até o mês de julho. Para conhecimento e 
participação das atividades do segundo semestre clique aqui. 

 

Revista Educação e Pesquisa 
Serviços linguísticos: pregão realizado – empresa vencedora Tikinet. Pregão de editoração, 
diagramação e marcação XML (agendamento da sessão pública). 

 

Ano 100 com Paulo Freire 

Mais de 1000 pessoas já se inscreveram no Seminário Internacional Ano 100 com Paulo Freire: 
tempos, espaços, memórias, discursos e prática. Informações disponíveis no site da FEUSP. Foi 
agregado às comemorações dos 100 anos com Paulo Freire o  ciclo de diálogos "Há uma 
formação matemática de estar no mundo" - Ano 100 com Paulo Freire envolvendo docentes 

http://www4.fe.usp.br/comissao-de-equidade/grupo-de-apoio-as-estrategias-digitais
http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5735
http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5735


da FEUSP e do IME-USP e a ser realizado entre os dias 14 e 23 de setembro de 2021. Para 
obter mais informações, clique aqui 
 

Manutenção da Unidade 

As obras de reforma da ala C do bloco B foram finalizadas e vistoriadas. Pequenos reparos 
foram solicitados à empresa responsável. A instalação da iluminação está em andamento. O 
contrato de 5 anos para prestação de serviços de limpeza chegou ao fim. Após análise das 
necessidades da Unidade e diante da relevância da higienização dos ambientes como medida 
protetiva à disseminação da Covid-19, a direção solicitou a contratação de uma equipe maior, 
ciente que tal decisão acarretará no aumento de custos, onerando a dotação básica da 
Unidade no próximo quinquênio.  

 

Obras e preparativos na EA para retomada das atividades presenciais 

Finalizada a adequação dos corrimãos e guarda-corpo das escadas para atender a NBR 
14718/2019. Restauração do calçamento entre os canteiros. Finalização da instalação dos 
lavatórios. Sinalização dos prédios da EA. Plantio de grama no campinho da EA. 

 

  

  

http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5735


  

  

  

 

Manutenção da unidade 

Realizada a manutenção preventiva dos elevadores e do ar condicionado da Biblioteca. 

Finalizado o serviço de limpeza dos telhados de todos os blocos da Unidade e da EA.  

 

  

 



Instalação de câmeras de vigilância nos blocos A e B 

Concluída a instalação de câmeras de vigilância no corredor e no hall do térreo, 1º e 2º andares 

do bloco A e no corredor do térreo do bloco B. O projeto foi elaborado pelos técnicos em 

segurança da Prefeitura do Campus a pedido da Unidade, cumpre as normas em vigor e 

atende ao que foi determinado pelas comissões sindicantes que apuraram os furtos de um 

computador ocorrido em 2014 e de um Datashow em 2019. 

 

   

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

Durante a reunião foram discutidas as ações avaliativas em curso na USP: CERT, Progressão 
Horizontal na Carreira Docente, Avaliação Institucional e USPbase. As chefias sugeriram que o 
assunto seja abordado nas reuniões departamentais com a participação da Direção. As datas 
foram agendadas no dia. A portaria 025/2011 foi analisada a partir da leitura da ata da 
Congregação em que se propôs a publicação do documento. 

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

Durante a reunião foram discutidas as ações avaliativas em curso na USP: CERT, Progressão 
Horizontal na Carreira Docente, Avaliação Institucional e USPbase. Foram trocadas impressões 
a respeito dos impactos dessas políticas na vida e no trabalho dos/as funcionários/as 
técnicos/as e administrativos/as. 

 

Rede USP de Educação Básica 

O GT composto pelas direções das unidades de Educação Básica, Dirigente, Supervisora e 
Superintendente da SAS finalizou a redação e encaminhou à reitoria a minuta de 
institucionalização da Rede USP. Dirigente e a Supervisora participaram de reunião com 



técnicos/as da SEDUC em que foi apresentada a nova versão do módulo “concluintes” da 
Secretaria Escolar Digital que entrará em vigor no segundo semestre de 2021. As direções das 
unidades atualizaram a gestão sobre os preparativos para o retorno às atividades presenciais. 
O CEE publicou no dia 27/07 a Deliberação nº 201/2021. 

 

Reuniões da Escola de Aplicação 

Segunda reunião com as famílias em que a Direção da EA apresentou a organização e 
funcionamento previstos para o retorno às atividades presenciais. A primeira aconteceu no 
final do mês anterior.   

 

Reunião com representantes da nova gestão do CAPPF 

A gestão Esperançar apresentou algumas demandas e solicitou esclarecimentos acerca dos 
meios para colocar em ação os seus projetos. 

 

GT Em Defesa da Escola Pública 

O GT Em Defesa da Escola Pública tem continuado a planejar suas atividades por meio de reuniões das 
suas curadorias (encontros/narrativas, site e comunicação, dados e informação, relações externas). 
Você pode acompanhar a atualização dessas atividades pelo site do GT clicando em 
"emdefesadaescolapublica.fe.usp.br". 

 

INEI 

A diretoria da FEUSP em reunião com a CCInt discutiu e organizou a forma de interação com 
o INEI. A exemplo da participação das diferentes instituições da rede, a participação dos 
membros da FEUSP em reuniões remotas contará com a presença efetiva de um 
representante da CCInt. O representante indicado foi a profa. Ana Paula Duboc que conta 
também com o apoio da secretaria da CCInt e da equipe do CEPEL. 

http://www.sieeesp.org.br/sieeesp2/uploads/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20CEE%20n%C2%BA%20201-21.pdf

