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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). 

 

Combate à transfobia 

A equipe do Projeto Gênero e Sexualidade da EA, juntamente com o NUMAS (Núcleo de 
Marcadores Sociais da FFLCH) e a professora Claudia Vianna desenvolveram a primeira 
Conversa sobre gênero e sexualidade com os/as trabalhadores/as. O grupo elaborou o 
questionário encaminhado pela CIPA, cujas respostas foram consideradas no encontro. 
A próxima etapa iniciará em 19/06 e consiste em conversas e atividades em pequenos 
grupos. 

 

Execução do Programa USP Eficiente 

As Assistências Administrativa e Financeira seguem empenhadas na execução 
orçamentária do Programa USP Eficiente. As ações descritas no boletim anterior são 
atualizadas abaixo: 

 A estrutura onde está instalada a cabine primária de energia elétrica 
(estacionamento atrás do bloco B) está sendo reformada pela Superintendência 
do Espaço Físico. 

 Teve início a reforma do quadro elétrico da Biblioteca. Na sequência, serão 
reformados os quadros do bloco A. 

 A contratação de projeto para reforma e adequação do para raio está em 
andamento. O mesmo para a empresa que instalará a porta de emergência no 
bloco A. 

 Serão adquiridos 2 aparelhos de ar condicionado e as barras de apoio para 
banheiro do 1º andar bloco B e térreo do bloco A; 

 O memorial descritivo dos reparos dos telhados da EA está em fase de conclusão. 

 Os projetos técnicos para o Corpo de Bombeiros dos blocos A, B e C da EA foram 
aprovados. Para obtenção do alvará, além do plano de emergência 
(responsabilidade da FE/EA, há necessidade da FEUSP providenciar a correção 
dos itens mencionados no relatório aprovado). Essas correções estão em 
andamento sob responsabilidades da Seção de Manutenção, Vigilância e Escola 
de Aplicação. 

 A Assistência Administrativa está elaborando o Plano de Emergência, 
juntamente com o SESMT, pois deve ser entregue até o final de junho ao 
Ministério Público. 

 Foram solicitados os orçamentos para a reforma dos banheiros 1º andar do bloco 
A da EA, da sala 74, do hall do elevador e a troca do gradil.  

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


 Assim que recebermos a ducha higiênica para o banheiro da enfermaria, a 
instalação e adequação serão realizadas. 

 

Reforma da ala C do bloco B 

A parte da frente da ala C do bloco B está pronta para receber a empresa que fará a 
reforma. A próxima etapa é fazer a mudança da Manutenção, Grêmio e da sala de 
preparação dos produtos de limpeza. Em reunião com a direção da EA e com a APM, 
discutiu-se a alocação temporária do Serviço de Manutenção na sala da APM.  

 

Transporte para o ENEPe 

Atendendo ao pedido do CAPPF, a FEUSP subsidiará o transporte de 50 estudantes para 
o 39º Encontro Nacional dxs Estudantes de Pedagogia (ENEPe) que acontecerá em 
Goiânia (21 a 28/07). 

 

Encontro USP Escola 

Os boletins anteriores mencionaram a realização do 18º Encontro USP Escola, entre 15 
e 19/07, sob coordenação local da professora Mônica Amaral e apoio da CCEx. O link 
para inscrições está disponível no site da FEUSP. 

 

Gestão administrativa e pedagógica da Escola de Aplicação 

A segunda reunião da Comissão Coordenadora de Curso (CoC) da Educação Básica 
discutiu o regimento do colegiado. O edital para selecionar Orientadores/as 
Educacionais foi elaborado. Uma consulta acerca da legalidade do procedimento foi 
encaminhada à Procuradoria Geral. A Reitoria comunicou a criação da função de 
Supervisor Escolar para as unidades de Educação Básica da USP.  

 

Projeto Acadêmico dos/as docentes 

Após aprovação pela Congregação, os projetos acadêmicos dos docentes foram 
encaminhados à Comissão de Avaliação Docente. 

 

FE, 50 e EA, 60  

Das diferentes atividades que vêm sendo programas para as comemorações dos 50/60 
anos da FE/EA está em curso a gravação de rodas de conversas e entrevistas com 
funcionários, docentes e ex-alunos. A divulgação desse material será feita via página da 
FEUSP, pagina da EA, revista da FE e Facebook que terá uma seção voltada 
especificamente para as atividades comemorativas.  



Além disso duas propostas de seminários elaboradas por grupos de docentes foram 
submetidas às agências de fomento e estão em análise. 

 

GT Centro de Formação de Professores 

Foi constituído o Grupo de Trabalho para discutir e viabilizar a criação do Centro de 
Formação Continuada da FEUSP conforme proposto pela Direção à Congregação da 
FEUSP na reunião de abril/2019. Tal grupo formado por docentes, educadoras da FE e 
da Escola de Aplicação discutiu os objetivos e o mérito da proposta de centro 
comprometendo-se a formular uma proposta de regimento para análise.  

  

Oficinas sobre relações de trabalho 

Dando prosseguimento às atividades iniciadas no segundo semestre de 2018, a CIPA 
programou um ciclo de oficinas para discutir as relações de trabalho, contando com a 
parceria do SESMT. A primeira aconteceu em maio. Ficou combinado que após cada 
encontro os/as participantes avaliarão a necessidade de mudanças na sistemática.  

 

Momento Educação 

O último boletim comunicou a criação de uma Curadoria para proposição de pautas para 
a imprensa da USP e externa, além da elaboração de materiais para divulgação no site 
da FEUSP. O grupo reunir-se-á em princípios de junho.   

 

Reunião com as direções das unidades das áreas de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

As direções da FEUSP, FFLCH, ECA, EACH, FAU e IAU reuniram-se para discutir a 
articulação de formas de resistência aos ataques desferidos às Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas.  Entre outras ideais que surgiram, está a realização de um seminário 
fora da USP com convidados internacionais. 

 

Projeto Oficinas com o Ensino Fundamental I 

O projeto Oficinas com o Ensino Fundamental I oferece oportunidades variadas às 
crianças da EA após as aulas. É coordenado pelas professoras dessa etapa e conta com 
a participação voluntária de familiares, estudantes da graduação e da pós-graduação. A 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária atendeu parcialmente à solicitação dos 
recursos necessários para aquisição de materiais utilizados nas atividades. 

 

 

 



Versão em inglês do site institucional 

Após a definição dos objetivos do site e conteúdos relevantes, o Cepel, a Comunicação 
e Mídia, o Stife e a CCInt revisaram e atualizaram as informações disponíveis na versão 
em inglês do site institucional. 

 

Participação de docente e estudantes em evento da International Network of 
Educational Institutes (INEI) 

A FEUSP foi contemplada com duas bolsas de estudo para estudantes frequentarem a 
Summer School na Beijing Normal University, na China, entre 07 e 14/07, e foi convidada 
a indicar um/a docente para atuar como “instrutor/a”. A pedido da Direção, a CCInt 
enviou a informação por e-mail no dia 24/04, concentrou as inscrições e fez as 
indicações. 


