
Boletim nº 44 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Dezembro 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 

Finalizado o serviço de cabeamento, instalação de gaiolas e projetores na Escola de Aplicação. 
Contratado o serviço de adequação do balcão e instalação de acrílico na secretaria dos 
departamentos. 

 

Contratações/compras em andamento1 

Material de manutenção: em função da rápida defasagem dos preços, a licitação será retomada 

com a abertura do ano orçamentário de 2022, quando serão estudadas alternativas. Pregão de 

Informática: material parcialmente recebido, pois a empresa solicitou a prorrogação do prazo para 

entrega dos notebooks. Acessórios de informática – orçamentos em análise, novas requisições 

estão sendo recebidas. Capas para tablets da Escola de Aplicação: em cotação para entrar no 

pregão de acessórios de informática. Materiais de papelaria: orçamentos recebidos e montagem 

de edital em andamento. Armários de aço: em fase de contratação. Pregão de 

editoração/diagramação e marcação XML: abertura de compra e agendamento de licitação em 

andamento. Pedido de softwares: orçamentos solicitados para licitação em 2022. 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. 

 

Contratações/compras finalizadas no mês2 

Serviço de jardinagem contratado, em execução. Reforma do banheiro da Escola de Aplicação: 

serviço contratado, em execução. Nenhuma empresa manifestou interesse no serviço de 

adequação das janelas da Escola de Aplicação – requisição devolvida. Finalizado o conserto das 

cadeiras. Finalizada a higienização dos bebedouros da Unidade. Prorrogado por mais 12 meses o 

contrato de manutenção do ar condicionado da Biblioteca. Finalizado o serviço de empatação das 

mangueiras para os hidrantes.  

 

 

 

                                                             
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. 
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/


Seminário Internacional promovido pela FE em parceria com o INEI  

O evento "Language and Literacy Education: Cross-National Experiences" ocorreu no dia 
10/12/2021, como parte integrante das atividades o do projeto "Literacy policies, programs, and 
practices: a comparative study of Brazil, South Africa, and The United States" desenvolvido sob 
coordenação da profa. Ana Duboc junto à INEI. O balanço do webnair é bastante positivo, pois 
envolveu participantes de 9 países e sua realização bem-sucedida deveu-se aos esforços 
empreendidos pela CECEx, Apoio Acadêmico, Comunicação e Mídia e CEPEL, deste último 
participaram as educadoras e alunos do programa INCO. O feedback dos participantes 
internacionais sugeriu a possibilidade de realização de um webnair virtual anual. 

 

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

Cumprindo o que foi deliberado pela Congregação e dando prosseguimento ao ciclo de conversas, 
realizou-se uma reunião aberta com a Coordenação do Complexo de Formação de Professores da 
UFRJ e Direção da Faculdade de Educação da UFRJ. A pedido da FEUSP, a Pró-Reitoria de 
Graduação agendou uma reunião presencial no dia 18/01/22, 10h da qual participarão, além da 
Direção, a Presidência da CG, as coordenações da CoC Pedagogia, CoC Licenciaturas, Comissão de 
Estágios e Chefias de Departamento. 

 

Reunião de dirigentes 

A reunião presencial deu-se nas dependências da Escola de Engenharia de São Carlos. Na ocasião, 
as diversas instâncias da Administração Central fizeram um balanço das respectivas ações – Pró-
Reitorias de Graduação, Pós-Graduação, Cultura e Extensão Universitária e Pesquisa, Codage, SAS, 
SEF e STI. A Reitoria também informou que as aulas presenciais serão retomadas em março de 
2022 e que publicaria uma Portaria a respeito, o que efetivamente aconteceu no dia 24/12 
(Portaria GR 7687 que Dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na Universidade de São 
Paulo no contexto da pandemia de Covid-19).     

 

Comitê Permanente Covid-19 

O Comitê segue atento à evolução da pandemia e ao cumprimento das medidas protetivas na 
Unidade. Recebeu com apreensão o informe da Reitoria na reunião do Conselho Universitário 
acerca da previsão do pleno retorno às atividades presenciais em março de 2022. Avaliou o pedido 
de um grupo de funcionários para realizar uma confraternização de fim de ano na FEUSP. O 
colegiado optou pela uniformidade do tratamento em relação às cerimônias de formatura das 
turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. 

 

Preparativos para as aulas presenciais 

As discussões realizadas no âmbito do Comitê Permanente e nos GTs Graduação e Pós-Graduação 
com vistas à preparação para as aulas presenciais desencadearam um processo criterioso de 
estudo das condições (número de turmas, ambientes disponíveis para as aulas, quantidade de 
estudantes por sala, qualidade da conexão, disponibilidade de equipamentos etc.) e busca de 
alternativas que assegurem o cumprimento dos protocolos sanitários. Após a substituição dos 
switches, testes foram realizados nas salas de aula para avaliar a viabilidade do ensino híbrido.  



 

Reunião com representantes discentes da Graduação 

Componentes do Centro Acadêmico, Atlética e Coletivo de Artistas Independentes solicitaram 
uma reunião para obter informações sobre as aulas do primeiro semestre de 2022. Foi-lhes 
explicado o estágio das discussões no Comitê Permanente e que até aquela data (15/12) a Reitoria 
não havia se posicionado sobre o assunto. Também foram alertados  que o corpo discente deve 
preparar-se para aulas presenciais a partir de março.  

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

A proposta de acertar o organograma com a preservação da atual estrutura organizacional 
apresentada na reunião de novembro foi retomada e partilharam-se as sugestões de dois setores. 
As Chefias foram informadas de que a Direção, juntamente com funcionários/as e diretores/as de 
outras Unidades, defenderam em conversa informal com a nova reitoria a revogação da Portaria 
GR 6959/2017. Entendeu-se que o melhor a fazer é aguardar a posse e o desenrolar dessa 
proposta. 

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

Avaliaram-se os impactos dos posicionamentos institucionais da Faculdade de Educação na 
relação com instâncias da Administração Central. O mesmo assunto fez parte do expediente da 
Direção na reunião da Congregação.  

 

Manutenção e melhorias na Unidade 

Realizada a manutenção preventiva dos elevadores e aparelhos de ar condicionado da Biblioteca. 
Concluída a reforma dos banheiros da ala C do bloco B. Finalizada a instalação das tomadas e 
ventiladores no Laboratório de Práticas Corporais. Colocados os azulejos faltantes nos banheiros 
do 1º andar do bloco A. Reforma do banheiro da Escola de Aplicação. Em andamento a pintura da 
Sala da Direção da Escola de Aplicação. Poda da árvore próxima ao quiosque que apresentava risco 
de queda. Uma equipe técnica da SEF vistoriou o telhado do Bloco B para analisar os problemas 
estruturais comunicados em reunião presencial no mês de novembro. A situação requer uma 
reforma de grande monta, o que informaram ser impossível neste momento, mas medidas 
paliativas serão tomadas.  

 

 

 

http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-6959-de-18-de-agosto-de-2017
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 promoveu, como última atividade do ano, o debate “Qualidade 
da educação e suas implicações para a escola pública”, no dia 9/12/21, com a presença de vários 
profissionais da Educação (Diretores/as e Assistentes, Coordenadores/as Pedagógicos/as) das 
seguintes escolas públicas: CEU Butantã (Maria Cristina Siqueira Naziozeno), EMEF Antonio Duarte 
de Almeida (Alexandre Passos Bitencourt e Jussara Strege Costa), CIEJA Perus I (Franciele Busico) e 
EE Oswaldo Catalano - escola de Ensino Médio no Tatuapé (Hélida Lança). O professor Jaime 
Francisco Pereira Cordeiro mediou a discussão.  

 

Rede USP de Educação Básica 

Dirigente e Supervisora reuniram-se com as diretorias da Creche Carochinha e da Escola de Arte 
Dramática para discutir questões administrativas e pedagógicas pontuais e encontrar soluções a 
contento. 

 

Transferências de servidores/as 

Duas pessoas interessadas em transferir-se para a FEUSP foram entrevistadas pela Direção, 
Assistência Administrativa e eventuais futuras Chefias. 

 

Cartões Sodexo de Natal para as equipes de Limpeza, Vigilância e Controladoria 

Repetindo o procedimento do ano anterior, as Cestas de Natal foram substituídas por um cartão 
Sodexo, em nome do/a funcionário/a, com um crédito de R$ 200,00, a ser utilizado nas redes de 
supermercados.  
 

Arrecadação 2021: R$ 10.930,00 + Saldo de 2020 R$ 215,00 – Total:  R$ 11.145,00 

 

51 cartões com R$ 200,00               R$ 10.200,00 

Compra de 51 panetones  R$       942,34 

Total         R$  11.142,34 

Saldo para 2022   R$            2,66 

 

 

  

 

 


