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(Novembro 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 

Finalizada a instalação do piso do Laboratório de Práticas Corporais e concluída a obra da sala 
técnica no auditório. O serviço de cabeamento, instalação de gaiolas e instalação de 
projetores para a Escola de Aplicação foi contratado. Aguardamos os orçamentos para 
instalação da divisória acrílica e reforma de um balcão existente na secretaria dos 
departamentos. 

 

Contratações/compras em andamento1 
Pregão de editoração, diagramação e marcação XML: montagem dos anexos para edital. 

Reforma do banheiro da Escola de Aplicação: pregão fracassado devido à defasagem de 

valores. A contratação está em andamento por dispensa mediante embasamento legal 

compatível com a necessidade do serviço. Pregão de jardinagem: processo em 

empenhamento para assinatura do contrato. Material de manutenção: em função da rápida 

defasagem dos preços, a licitação foi transferida para 2022, quando serão estudadas 

alternativas para aquisição. Nenhuma empresa manifestou interesse no serviço de adequação 

das janelas da Escola de Aplicação, conforme solicitação do Ministério Público. A empresa 

contratada para consertar as cadeiras de diversos setores solicitou prorrogação do prazo. 

Contratado o serviço de higienização dos bebedouros da Unidade. Prorrogado por mais 12 

meses o contrato de manutenção do ar condicionado da Biblioteca. Serviço de empatação das 

mangueiras para os hidrantes está em execução. Pregão de Informática: material entregue 

parcialmente, pois uma das empresas solicitou a prorrogação do prazo. Capas para tablets da 

Escola de Aplicação em cotação para entrar no pregão de acessórios de informática. Materiais 

de papelaria aguardam orçamentos para licitação em 2022, o mesmo acontecerá com os 

armários de aço. Pregão de editoração/diagramação e marcação XML: está na fase de 

montagem de anexos para edital. Pedido de softwares: orçamentos solicitados. Serviço de 

substituição do piso do Laboratório de Ensino de Química: em fase de contratação para 

execução em 2022. Serviço de instalação de drywall: em fase de contratação para execução 

em 2022. 

 

 

                                                           
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, 
criação de banco de dados, aquisição de gravador, microfone e câmera digital, contratação e serviço de 
encontros formativos e serviço de transcrição. 

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


Contratações/compras finalizadas no mês2 

Pregão de serviços linguísticos para atender à Unidade: o saldo está sendo utilizado pela 
revista Educação e Pesquisa, pela Pós-Graduação através de verba Proap e pelos 
departamentos através de processos protocolados. Entregues os uniformes para a equipe de 
Manutenção. Concluído o processo de contratação do serviço de intérprete de Libras. O saldo 
poderá ser utilizado a partir de 2022. Finalizado o serviço de chaveiro e confecção de carimbos 
para diversos setores. Máquina de plotter da Gráfica consertada. Adquiridas e recebidas novas 
mangueiras para os hidrantes. Brinquedos educativos adquiridos e recebidos. Auxílios a 
estudantes e docentes: processos são encaminhados conforme a demanda. 

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

A partir da avaliação recente dos membros do GAED, a preocupação é 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. Qualquer outra mudança decorrerá de nova avaliação. 

 

Ano 100 com Paulo Freire 

As atividades relativas às comemorações do Ano 100 com Paulo Freire estão se encerrando. 
No mês de novembro A comissão organizadora dos eventos passará a cuidar da organização 
e edição dos anais do Seminário Internacional e do planejamento, para o próximo ano, de 
atividades que por algum impedimento não puderam ocorrer em 2021 

 

Seminário Internacional promovido pela FE em parceria com o INEI  

O evento "Language and Literacy Education: Cross-National Experiences", coordenado pela 
professora Ana Duboc 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.  

Para maiores detalhes, consulte a programação do evento clicando aqui.  

 

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

Cumprindo o que foi deliberado pela Congregação, o convite feito pela Cátedra de Educação 
Básica Alfredo Bosi foi discutido no âmbito departamental e, em reunião com as chefias no 
dia 12/11, constatou-se que os encaminhamentos convergiram para a realização de um ciclo 
de conversas sobre a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências, cujo Projeto Político 
Pedagógico foi recebido no dia 05/11 e encaminhado aos departamentos. Em 24/11, a a 
coordenação do curso participou de uma reunião com os docentes da FEUSP e no dia 01/12, 
foi a vez de conversar com a Coordenação do Complexo de Formação de Professores da UFRJ 

                                                           
2 Demandas periódicas como dedetização, higienização de bebedouros, limpezas de caixa d'água estão sendo 

executadas dentro das programações previstas pela Assistência Administrativa. 

http://www4.fe.usp.br/language-and-literacy-education-cross-national-experiences-virtual-webinar


e Direção da Faculdade de Educação da UFRJ. A Pró-Reitoria de Graduação foi convidada duas 
vezes a reunir-se com a Unidade para apresentar a proposta de criação do Complexo 
Integrado de Formação de Professores aprovada no Conselho de Graduação e encaminhada 
aos/às docentes no dia 19/11. 

 

Comitê Permanente Covid-19 

No mês de novembro o Comitê reuniu-se duas vezes para avaliar a situação da pandemia e as 
medidas necessárias para aprimorar o cumprimento dos protocolos sanitários na Unidade. 
Também foi avaliado o impacto da fase 3 do retorno às atividades presenciais da Escola de 
Aplicação, a distribuição das máscaras adquiridas pela FEUSP ao corpo discente, os 
preparativos para uma eventual retomada das aulas presenciais em março do próximo ano, 
além de consultas feitas por diversos segmentos. Importante ressaltar que o colegiado é 
composto por representantes de todos os setores e comissões estatutárias, cabendo-lhe 
discutir os protocolos e planos educacionais, sobretudo diante da falta de atualização das 
orientações emanadas pela Administração Central. A experiência do trabalho presencial tem 
mostrado que além do cumprimento rigoroso dos protocolos (enviados por e-mail e 
disponíveis no site institucional), a comunicação é fundamental. As Chefias Administrativas e 
Chefias de Departamento receberam o link para preenchimento do formulário em casos de 
contaminação. O fluxograma abaixo, publicado no boletim de outubro, encontra-se afixado 
em vários murais da unidade. Solicita-se a máxima atenção aos procedimentos. 

 

 

 

Reabertura da Sala Pró-Aluno da Graduação 

Diante da completude do ciclo vacinal da monitoria e a finalização da revisão dos 
equipamentos, a Sala Pró-Aluno foi reaberta e os/as estudantes da graduação informados/as 
por e-mail.   

 

http://www4.fe.usp.br/protocolo-para-o-retorno-as-atividades-presenciais


  

 

Organograma 

Em reunião com o DRH, explicitou-se a inadequação da Portaria GR 6959/2017 à realidade da 
Unidade, haja vista a perda de funcionários/as na maioria dos setores. A partir dessa conversa, 
as alternativas encontradas pela Direção para conferir uma certa segurança ao organograma 
foram apresentadas na reunião com as Chefias Administrativas.   

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

A reunião teve como pauta única a proposta apresentada pela Direção que preserva a atual 
estrutura organizacional. As Chefias expuseram empecilhos para efetivá-la. Combinou-se que 
o assunto será retomado na reunião de dezembro e terá prosseguimento se todas 
concordarem.    

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

As Chefias relataram as discussões dos departamentos a respeito do convite encaminhado 
pela Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica. Decidiu-se por iniciar imediatamente o ciclo de 
conversas sobre a Licenciatura Interdisciplinar de Ciências e o Complexo Integrado de 
Formação de Professores proposto pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

Manutenção e melhorias na Unidade 

Realizada a manutenção preventiva dos elevadores e aparelhos de ar condicionado da 
Biblioteca. Finalização da sala técnica do auditório da FEUSP. Concluída a reforma dos 
banheiros da ala C do bloco B. Finalização do Laboratório de Práticas Corporais. Substituição 
dos forros da ala C do bloco B. Reparos no piso da ala C do bloco B.  

 

http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-6959-de-18-de-agosto-de-2017


  

  

  

  

 

 



GT Em Defesa da Escola Pública 

O GT Em Defesa da Escola Pública vem planejando e realizando as suas atividades. O encontro 
nacional com a professora Natália Gil da UFGS ocorrido no dia em que abordou o tema 
“Qualidade da educação e suas implicações para a escola pública”. Em sua última reunião do 
ano, o GT definiu como atividade de encerramento de 2021 o debate intitulado: As escolas 
públicas no cenário atual: desafios e resistências que contará com a presença de vários 
profissionais da Educação de diferentes Escolas das redes Públicas de São Paulo e ocorrerá no 
dia 9/12/21 às 19h30. Para participar do evento, clique aqui. 

 

Rede USP de Educação Básica 

Dirigente e Supervisora reuniram-se com a equipe pedagógica da Escola de Aplicação para 
discutir a implementação das modificações curriculares no Ensino Médio impostas pela Lei nº 
13.415 que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

Transferências 

Foram recebidos/as e entrevistados/as cinco funcionárias/os técnico-administrativas/os 
interessadas/os em transferir-se para a FEUSP. 

 

Reunião com a Superintendência do Espaço Físico (SEF) 

Juntamente com a Assistência Administrativa, buscou-se obter informações sobre os projetos 
de reforma do bloco A da Escola de Aplicação e da lanchonete, novo elevador e banheiros 
acessíveis no bloco B da FEUSP. Também foram apresentadas fotos de infiltrações nesse bloco 
e solicitou-se a avaliação da equipe técnica da SEF. 

https://meet.google.com/tsk-sjjb-vfg

