
Boletim nº 45 da Gestão FEUSP 2018-2022 

(Janeiro de 2022) 

 

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). 

 

Concursos e contratações em andamento (2022) 

Conforme deliberado na Congregação, as inscrições para os concursos interrompidos em 2020 foram 
reabertas, bem como a possibilidade das pessoas inscritas atualizarem a documentação. 

 

Devolução do Saldo Orçamentário de 2021 

Em 18/01, as unidades receberam o saldo orçamentário de 2021, como ocorre todo o início do ano. 
Entre as alíneas previstas está o Programa USP Eficiente, que foi criado para dar celeridade à aplicação 
dos recursos financeiros em ações emergenciais, bem como desenvolver projetos institucionais 
estratégicos. Por essa razão, solicitamos o encaminhamento e recebemos as demandas para aquisição 
de equipamentos para docentes e setores da FE, com vistas a completar a atualização desses recursos 
na Unidade. 

 

EA sob nova direção 

A Professora Vivian Batista da Silva e o Professor Fábio Bezerra de Brito assumiram, respectivamente, 
a Direção e a Vice-Direção da Escola de Aplicação.  

 

Reserva Técnica da FAPESP 

Finalizado o serviço de adequação e instalação do balcão na Secretaria Integrada dos Departamentos. 
O Relatório Científico e a prestação de contas serão concluídos e encaminhados à FAPESP. 

 

Contratações/compras em andamento1 

Material de manutenção: separação dos itens por grupo para montagem do edital. Pregão de 

editoração/diagramação e marcação XML: montagem de anexos para o edital. Serviço de substituição 

do piso do Laboratório de Ensino de Química: em fase de contratação para execução. Serviço de 

instalação de drywall: em fase de contratação para execução. Aquisição de forros para reposição em 

diversos locais da Unidade: montagem de edital para registro de preços. Abertura de compra para 

aquisição de máscaras PFF2 para servidores e servidoras. Conserto da cancela do bolsão: levantamento 

de empresas para realização de vistoria. Conserto do parquinho da Escola de Aplicação: aguardando 

vistoria das empresas e orçamentos. Pregão de limpeza de calhas: processo de conferência para 

homologação e assinatura da ata. Serviço de vidraçaria: aguardando vistoria das empresas e 

orçamentos. Conserto de nobreaks: serviço em cotação. Novo pregão de informática (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/


recebimento e análise das requisições de docentes e setores para início das cotações. Capas para tablets 

da EA: em cotação para entregar no pregão de acessórios de informática. Material de papelaria: 

abertura e montagem da oferta de compra na BEC (enfrentando problemas devido a alterações na BEC, 

o que está atrasando a execução do processo licitatório). Armários de aço: para contratação/execução 

em 2022. Serviços linguísticos: empresa está com sanção fiscal, portanto, impedida de participar de 

licitações e ser contratada pelo serviço público. Pregão de editoração/diagramação e marcação XML: 

montagem dos anexos para o edital. Aquisição de softwares: solicitação de orçamento – empresas não 

têm respondido aos pedidos, seguimos em busca de novas empresas para realizar a cotação de preços 

e dar continuidade ao processo licitatório. Tapete, volante, higienização do ar condicionado e demais 

itens de manutenção do veículo oficial: previsão de cotação a partir de 07/02. 

 

Contratações/compras finalizadas no mês2 

Finalizada a reforma do banheiro da Escola de Aplicação. Pregão de equipamentos de informática 

(2021): notebooks entregues. Readequação do projeto do sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (PDA): segunda etapa do serviço entregue em 18/01 (aguardando manifestação da SEF 

para recebimento definitivo). Contrato da lanchonete da EA: se não houver alterações, o contrato será 

retomado a partir da segunda semana de fevereiro para o início do ano letivo. Auxílio a estudantes e 

pesquisadores: demandas atendidas conforme a chegada.  

 

Reuniões para tratar do Complexo Integrado de Formação de Professores da PRG  

A reunião solicitada pela FEUSP à Pró-Reitoria de Graduação e agendada para o dia 18/01/22, às 10h, 
para discutir o Complexo de Formação de Professores foi desmarcada devido às férias das participantes. 

 

Comitê Permanente Covid-19 

O Comitê permanente retomará suas reuniões a partir do dia 07/02 com vistas a atualizar os protocolos 
protetivos da Unidade e a preparação para o retorno das aulas presenciais previstas para o dia 14/03, 
levando em consideração a portaria emitida pela (nova) Reitoria da USP e as avaliações sanitárias feitas 
por especialistas sobre o estágio atual da pandemia de Covid-19.  

 

Transferência de servidor 

Damos as boas-vindas ao servidor Luis Fernando Bargmann, que se transferiu do Hospital Universitário 
para trabalhar no Serviço Técnico de Comunicação e Mídia da FEUSP. 

 

Manutenção e melhorias na Unidade 

Realizada a manutenção preventiva dos elevadores e aparelhos de ar condicionado da Biblioteca. 
Elaboração de memorial descritivo para contratação do serviço de limpeza dos telhados e coberturas 
da Unidade. Solicitação de contratação do serviço de manutenção do parquinho da Escola de Aplicação. 
Solicitação de contratação de conserto da cancela do bolsão do estacionamento. Realização de reparos 
na sala de convivência do Centro Acadêmico e no Laboratório de Matemática. Finalizada a 
reconfiguração dos alarmes do bloco B da FEUSP e da Escola de Aplicação. Finalizado o projeto 
                                                           
2 Demandas periódicas como dedetização, higienização de bebedouros, limpezas de caixa d'água estão sendo executadas 

dentro das programações previstas pela Assistência Administrativa. 



executivo da obra de reforço estrutural do bloco A da Escola de Aplicação. Finalizada a adequação e 
instalação do balcão com acrílico na Secretaria Integrada dos Departamentos. Finalizado o serviço de 
substituição do miolo do quadro elétrico da ala C do bloco B. Projeto de adequação do PDA finalizado, 
aguardando a aprovação da SEF. Finalizada a limpeza externa e interna da Escola de Aplicação, como 
preparativo para o retorno às aulas. Os telhados da Biblioteca e do bloco B foram vistoriados pelos 
engenheiros da SEF. Uma empresa será contratada para realizar as reformas necessárias. Após exame 
por profissionais do Meio Ambiente, as árvores com risco de queda foram cortadas. 

 

  

  

Reforma no Bloco A da Escola de Aplicação 

A licitação para execução da obra está em andamento. O início está previsto para a segunda quinzena 
de maio ou primeira quinzena de junho. O estacionamento da Escola de Aplicação será interditado e as 
vagas das vans escolares serão removidas para o estacionamento entre o bloco B da FEUSP e o 
CEPEUSP.  

 

GT Em Defesa da Escola Pública  

O GT Em Defesa da Escola Pública retomará suas atividades em reunião prevista para o dia 21/02/22, 
10h. 

 

Rede USP de Educação Básica 

Dirigente e Supervisora reuniram-se com as diretorias das Unidades de Educação Básica para discutir 
questões relativas ao início do ano letivo. A Procuradoria Geral informou que a resolução que 
institucionalizará a Rede USP está tramitando nas instâncias da Reitoria. 

 

 

 


