
Boletim nº 42 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Outubro 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 
Foi instalado o espelho no Laboratório de Práticas Corporais. Foram adquiridos os materiais 
necessários para adequar a sala 61 para instalação do piso especial para atividades de dança 
e teatro. A instalação do piso aguarda o agendamento pela empresa contratada. 
Encaminharam-se duas solicitações de autorização à Fapesp para finalizar o cabeamento dos 
projetores e instalar gaiolas e adquirir divisórias de acrílico. 

 

Contratações/compras em andamento1 
Pregão de editoração, diagramação e marcação XML: montagem da compra para 

agendamento da sessão pública. Reforma do banheiro da Escola de Aplicação: montagem de 

compra e de edital. Material de manutenção: análise dos orçamentos. Uniformes para os 

trabalhadores da Seção de Manutenção: acertos de proposta e memorial, tratativas a respeito 

de provas e demais providências para aquisição. Processo de entrega de switches. Processo 

de entrega de materiais de escritório. Registro de preço para contratação de intérprete de 

Libras: montagem de compra e de edital. Pregão dos equipamentos de informática em fase 

de homologação. Pregão dos acessórios de informática: fase de levantamento de preços, 

aguardando os orçamentos. Aquisição de caixas organizadoras para a Escola de Aplicação: em 

processo de entrega.  

 

Contratações/compras finalizadas no mês2 

Pregão de serviços linguísticos: ata assinada e registro disponível para utilização pela Unidade. 
Contrato de manutenção do elevador da Ergo assinado. A Assistência Administrativa está 
acertando a prestação mensal do serviço. Adquirido e recebido o suporte para livros da 
Biblioteca. Finalizado o serviço de instalação de sistema de monitoramento dos blocos A e B. 
Material de limpeza adquirido e entregue. Serviço de serralheria nas portas do bloco B 
finalizado. Pagamentos de inscrição de professores em diversos eventos: recebidos e 
encaminhados à Tesouraria. Adquirido e entregue o material de construção emergencial. 
Carregadores permaneceram na Unidade por duas semanas e executaram o serviço 
contratado. 

                                                           
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/


Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

A avaliação recente dos membros do GAED indica que a preocupação do grupo neste e no 
próximo semestre seja responder a solicitações feitas por membros, grupos ou setores da 
comunidade FEUSP para o atendimento de dúvidas e chamadas técnicas sobre as diferentes 
plataformas digitais: Pacote Google, Sistemas USP e e-disciplinas. 

 

Ano 100 com Paulo Freire 

As atividades relativas às comemorações do Ano 100 com Paulo Freire continuam ocorrendo 
como previsto. Entre essas atividades destacamos o curso desenvolvido no período de 
“Contribuições do legado freiriano para o currículo de Educação Física”, no período de 20/10 
a 9/11/2021. Destacamos também a atividade do dia 25/11/2021, às 15 h, a entrevista 
"Diálogo com um biógrafo de Paulo Freire", com Sergio Haddad, tendo como entrevistadora 
a professora Maria Clara Di Pierro, planejada como atividade de encerramento das 
comemorações do Ano 100 com Paulo Freire em 2021. Transmissão pelo YouTube do Canal 
da FEUSP. A comissão organizadora dos eventos anuncia que ainda haverá a organização dos 
anais do Seminário Internacional e algumas atividades que não ocorreram neste ano poderão 
ser programadas para o próximo ano. 
 

Seminário Internacional promovido pela FE em parceria com o INEI  

Coordenado pela professora Ana Paula Duboc, o evento "Language and Literacy Education: 
Cross-National Experiences", acontecerá no dia 10/12/2021, das 8h às 13h30. O webinar é 
parte integrante das atividades da docente na condução do projeto "Literacy policies, 
programs, and practices: a comparative study of Brazil, South Africa, and The United States" 
junto à rede INEI. O evento contará com apresentações de trabalhos de docentes 
pesquisadores e estudantes da pós-graduação das Faculdades de Educação integrantes da 
rede. 
 

Reuniões para tratar do Complexo Integrado de Formação de Professores e Licenciatura 
Interdisciplinar proposta pela Cátedra da Educação Básica  

Reunião com docentes da FEUSP que participam da Cátedra. Reunião com a coordenação do 
Complexo de Formação de Professores da UFRJ e Direção da Faculdade de Educação da UFRJ. 
Reunião com o Catedrático e com a Coordenação do curso de Licenciatura Interdisciplinar de 
Ensino de Ciências. Ocasião em que a Direção da FEUSP solicitou o envio da documentação 
referente ao curso para que o assunto fosse pautado na reunião da Congregação.  O colegiado 
deliberou pela análise da questão no âmbito dos departamentos. Na última sexta-feira (05/11) 
à tarde, a Coordenação da Cátedra enviou o Projeto Pedagógico do curso. Na sequência, o 
documento foi encaminhado aos departamentos. 

 

Transição da gestão da Escola de Aplicação 

Questões a resolver ainda neste ano e as perspectivas para a próxima gestão foram discutidas 
com a atual e a futura gestão da Escola de Aplicação. Dentre outros assuntos, mereceu 
destaque a urgência da contratação de profissionais efetivos/as. 

http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5817
http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5817


Semana da Atlética XV de Outubro 

A Direção de reuniu com representantes da Atlética para discutir a realização da Semana da 
Atlética XV de Outubro que aconteceu entre 18 e 22/10. 

 

Comitê Permanente Covid-19 

O modo como a Unidade vem lidando com os protocolos e os ajustes necessários foram 
discutidos nas duas reuniões que o comitê realizou no mês de outubro. Os resultados dos 
trabalhos dos GTs Protocolo, Graduação e Pós-Graduação foram apresentados. Deliberou-
se sobre a versão atualizada do protocolo da Feusp e da EA, bem como as formas de 
divulgação. Definiu-se um formulário para comunicação de casos de contágio e/ou 
sintomas de Covid-19. Discutiu-se sobre a abertura de ambientes para estudo.   

 

Ambientes de estudo 

Os saguões do primeiro andar do bloco B foram preparados para receber estudantes com o 
devido espaçamento físico. O mesmo cuidado foi adotado na Sala Pró-Aluno da Pós-
Graduação. O corpo discente foi informado por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

Rede USP de Educação Básica 

Dirigente, Supervisora, Diretores e Diretoras das Unidades de Educação Básica da USP 
discutiram os preparativos para o cumprimento da Deliberação CEE nº 204/2021, que 
estabelece a retomada das atividades presenciais. Estabeleceu-se um prazo para envio das 
demandas específicas de cada instituição. 

 



Máscaras e álcool em gel 

Encontram-se estocados no Almoxarifado 1.200 frascos individuais de álcool em gel e 6.168 
máscaras para serem distribuídos a servidores/as e estudantes. 

 

  

 

Preparativos da Escola de Aplicação para a fase 3 da retomada das atividades presenciais 

Participação da reunião com as famílias da Escola de Aplicação para apresentação da segunda 
fase da retomada das atividades presenciais.   

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

Foi reafirmada a importância da leitura do documento e do cumprimento do protocolo de 
biossegurança. A compreensão do fluxograma e a utilização do formulário para 
comunicação de pessoas com sintomas ou contaminação confirmada foram destacadas. 
Abordou-se, também, as mudanças nos ambientes e a reocupação dos espaços.  

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

Foi reafirmada a importância da leitura do documento e do cumprimento do protocolo de 
biossegurança. A compreensão do fluxograma e a utilização do formulário para 
comunicação de pessoas com sintomas ou contaminação confirmada foram destacadas. O 
cronograma das reuniões para obter informações sobre o Complexo Integrado de 
Formação de Professores e a criação do curso de Licenciatura Interdisciplinar foi 
apresentado.  

 

 



Nova sala de pesquisas na Biblioteca 

Uma sala da biblioteca está sendo preparada para receber estações de trabalho com 
softwares e aplicativos específicos para a realização pesquisas. Os equipamentos necessários 
serão adquiridos com recursos do Proap e do orçamento da Unidade.  

 

Manutenção, melhorias na Unidade e serviço de emergência 

Realizada a manutenção preventiva dos elevadores e aparelhos de ar condicionado da 
Biblioteca. Preparação (elétrica, pintura e rede) das salas 43 e 49 do bloco B. Em andamento 
a instalação da sala técnica do auditório da FEUSP. Finalização da reforma da ala C do bloco B 
(banheiros, pintura e reposição de forros). Reforma da sala das profissionais da limpeza. 
Solicitação à Prefeitura do Campus para vistoria das condições das árvores de grande porte. 
Execução do projeto executivo da reforma do para-raios. Finalização do transporte dos 
materiais e acervos do Labrimp, Centro de Memória, Salas de Pesquisa, Audiovisual, Serviço 
de Materiais/Almoxarifado e Sala das Funcionárias da Limpeza. 

Conforme informado na reunião da Congregação, o rompimento de uma adutora da Sabesp 
no CEPEUSP na madrugada do dia 17/10 despejou uma quantidade enorme de lama no 
estacionamento e no térreo da ala A do bloco B. A limpeza e arrumação exigiram a mobilização 
de muitas pessoas, especialmente de trabalhadoras de outras Unidades do campus. 
Registramos os nossos sinceros agradecimentos.  

 

Divulgação do protocolo, destaque ao fluxograma e importância da comunicação 

A Comunicação e Mídia diagramou e publicou no site da FEUSP o protocolo atualizado pelo 
Comitê Permanente. Além dos cartazes com orientações à comunidade fixados em diversos 
locais, principalmente nas portarias dos blocos A e B, o setor também diagramou, ampliou e 
imprimiu o fluxograma com os procedimentos que devem ser adotados em caso de sintomas 
ou contaminação. 

 

 

 



GT Em Defesa da Escola Pública 

O GT Em Defesa da Escola Pública vem planejando e realizando as suas atividades. Destacamos 
o encontro Internacional ocorrido no dia 3/11 com o professor Luiz Miguel da Universidade 
de Lisboa sobre o tema “PISA: desejos e equívocos da avaliação internacional de sistemas 
escolares”.  No dia 17/11 às 18 h será o encontro nacional com a profa. Natália Gil da UFGS 
que abordará o tema “Qualidade da educação e suas implicações para a escola pública”.  

Você pode acompanhar pelo site onde estão disponibilizados os vídeos dos encontros e das 
narrativas e experiências de profissionais da educação entrevistados e também textos sobre 
dados e informações. 

 

Reunião com as famílias da Escola de Aplicação 

As famílias e os condutores do transporte escolar foram informados da publicação da 
Deliberação CEE nº 204/2021 e receberam orientações referentes à fase 3 da retomada das 
atividades presenciais. 

 

Eleição reitoral 

Conforme deliberado na reunião da Congregação de setembro, após o término das inscrições 
para candidatura à Reitoria, as chapas inscritas foram convidadas para uma conversa com os 
três setores. Uma chapa atendeu ao convite e agendou a data e a outra respondeu dizendo 
que verificará a disponibilidade de agenda.   

https://sites.usp.br/defesadaescolapublica/

