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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). 

FEUSP sob nova Direção

No dia 13/04/22 a professora doutora Carlota Boto e o professor doutor Valdir
Barzotto foram eleitos, respectivamente, como Diretora e Vice-Diretor da Faculdade
de Educação, para o período 2022-2026. É motivo de alegria a FEUSP contar com os
dois docentes com disposição para conduzir a instituição no próximo quadriênio e
enfrentar os enormes desafios que vêm se colocando à educação brasileira e à
Universidade de São Paulo.

Desejamos à colega e ao colega força, garra e boa sorte!

Sobre o mandato que agora se encerrou

Nós, professores Marcos Neira e Vinício Santos, nos sentimos honrados com a
confiança depositada pela comunidade FEUSP durante a gestão 2018-2022. Foram
quatro anos que exigiram disposição, criatividade, paciência, bom humor, confiança
e, sobretudo, esforço coletivo para vencer dificuldades e a tarefa primeira de conferir
à Faculdade de Educação lugar de relevo no cenário educacional brasileiro como tem
sido ao longo da sua história de 51 anos.

Avaliamos ter cumprido de forma satisfatória aquilo que nos propusemos e
registramos no nosso programa de gestão. Estamos satisfeitos com a travessia e o
ponto de chegada, onde se inicia a jornada da Carlota e do Valdir com quem estamos
prontos a colaborar.

Convidamos estudantes, funcionárias, funcionários e docentes da FEUSP a manter o
espírito de coletividade e apoiar o trabalho da nova gestão.

Transição necessária

Após a eleição, a nova Diretoria e a Diretoria que se encerra promoveram uma
sequência de reuniões em que foram tratados assuntos referentes ao
relacionamento com funcionários, funcionárias, docentes e estudantes, os aspectos
constitutivos da estrutura da FEUSP, bem como as dinâmicas, operações e
procedimentos de funcionamento das Assistências Acadêmica, Administrativa e
Financeira, da Biblioteca, Comunicação e Mídia, Departamentos, Escola de Aplicação
e Stife, cada qual com suas seções, setores e serviços, além do organograma.
Também conversamos sobre os ritos dos colegiados internos presididos pela Direção
e dos externos, dos quais a Direção participa. Abordamos as rotinas administrativas e
acadêmicas, com destaque para as relações com os órgãos centrais: Reitoria,
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Pró-Reitorias, Codage, SEF, Prefeitura do Campus e SPPU. Igualmente, discutimos
sobre as comissões estatutárias e não estatutárias, CAPPF, Atlética e as revistas
publicadas pela Unidade. Tratamos da execução orçamentária, das tarefas
administrativas e da organização da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão
universitária. Mereceram atenção os laboratórios de ensino, museus, espaços, food
truck e reformas em andamento e reformas previstas. Não deixamos de mencionar a
FAFE, as Ouvidorias (local e central), o Projeto Acadêmico, a Avaliação Institucional e
a Reserva Técnica Institucional.

Conforme anunciado em boletim anterior e na Congregação, CTA, reuniões das
Chefias Administrativas e Departamentais, entendemos a transição como processo
necessário para subsidiar a nova gestão com as informações que julgamos
necessárias para iniciar os trabalhos. Com isso, encerramos as nossas atividades
administrativas. Agradecemos a todos e todas pelos 48 meses de parceria.

Saudações!

Marcos Garcia Neira e Vinício de Macedo Santos


