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(Agosto de 2020) 

 

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). 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP (2019 referente a 2018) 

Em agosto, foi adquirida a ilha de edição para o Laboratório Mídias e Educação. A FAPESP 
autorizou a compra de um monitor de vídeo para o mesmo laboratório e autorizou o uso do saldo 
da RTI para compra de mãos francesas e lâmpadas para os laboratórios. 

 

Utilização da Reserva Técnica da FAPESP (2020 referente a 2019) – proposta aprovada pela 
Comissão de Pesquisas a ser submetida à Congregação 

Finalizados e encaminhados às empresas os memoriais descritivos e layouts de balcões para a 
Seção de Apoio Acadêmico, Seção Alunos, Serviço de Materiais, Tesouraria, Serviço de Pessoal, 
Gráfica/Mídia, Expediente e Sala das Educadoras, visando a adoção de medidas protetivas para o 
momento em que o retorno às atividades presenciais for obrigatório. 

 

Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 

1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para a Graduação FEUSP: pregão eletrônico 
anulado devido a pedido de impugnação. EA e Audiovisual estão adequando as solicitações; 2. 
Cadeiras para o auditório da Escola de Aplicação: como apenas uma empresa mostrou interesse 
em participar da cotação, novos pedidos para orçamento foram encaminhados; 3. Computadores 
para o laboratório da Escola de Aplicação: o pregão teve um vencedor; 4. Projetores para a FEUSP 
e para a Escola de Aplicação: pregão finalizado. 

 

Supervisão das Unidades de Educação Básica da Rede USP 

Reunião com a Secretaria Geral da USP para discutir a oficialização da Rede USP de Educação 
Básica. Juntamente com a Supervisora, Direção e a Orientação Pedagógica da Escola de Aplicação 
analisamos a realização do sorteio para as vagas do 1º ano do Ensino Fundamental e as vagas 
remanescentes. 

 

Comitê Permanente  

Iniciou a análise do Plano USP de Retorno às Atividades Presenciais, tendo em vista identificar 
pontos eventualmente não contemplados nos protocolos elaborados pelos diversos setores da 
FEUSP e pela Escola de Aplicação. 

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


Preparativos para o retorno às atividades presenciais quando for obrigatório  

Contratada a empresa para instalação de acrílicos nos balcões da portaria do bloco A, portaria da 
Escola de Aplicação e recepção da Seção de Pós-Graduação. Teve prosseguimento a instalação de 
dispensers para álcool em gel e papel toalha nos blocos A e B e na Escola de Aplicação. 

 

Reunião com a Equipe Administrativa 

Considerando a permanência de trabalho remoto até 2021, discutimos juntamente com as Chefias 
a possibilidade de reorganizar os trabalhos dos setores com o intuito de evitar a sobrecarga 
naqueles que têm sido mais demandados pela atual situação. Surgiu daí a proposta de uma 
conversa com todos os funcionários e funcionárias. 

 

Reunião com funcionários e funcionárias 

Reiteramos a intenção de proteger todas as pessoas da comunidade FEUSP, mantendo o trabalho 
remoto até que existam condições seguras para o retorno às atividades presenciais. A proposta 
que surgiu na reunião com as Chefias foi apresentada ao coletivo, resguardando a opção de ajudar 
nos trabalhos de outro setor temporariamente. 

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

As demandas de docentes, estudantes e funcionários/as têm recebido a atenção do GAED. 
Tiveram prosseguimento as oficinas para esclarecimento de dúvidas aos/às docentes e 
atendimentos pontuais a servidores/as sobre ambientes virtuais de aprendizagem. No mês de 
agosto, essa iniciativa passou a incluir as demandas dos/as professores/as da Escola de Aplicação.  
Da parte das/os estudantes, surgiu a indicação de realização de oficinas de letramento digital, 
considerando que nem todos/as estão acostumados/as aos ambientes virtuais de aprendizagem e 
às ferramentas utilizadas. 

 

“Cuidados éticos na utilização de estratégias digitais no contexto de ensino remoto: diretrizes 
gerais” 

Para atender à demanda surgida na reunião pedagógica, o documento foi elaborado por um grupo 
constituído por docentes e funcionários e encaminhado aos departamentos para contribuições.   
 

Reformas na Escola de Aplicação 

As bombas de incêndio e luzes de emergência foram substituídas. 
 

Reforma da ala C do bloco B 

A empresa contratada pela Superintendência do Espaço Físico (SEF), especializada em topografia, 
finalizou o estudo nas dependências externas do LABRIMP, com vistas a dar continuidade às obras. 
O projeto encontra-se na Engenharia da SEF. 

 

 

 



PL 529/2020 

A reunião aberta da Congregação deliberou por uma manifestação contrária ao PL 529/2020 
disponível em http://www4.fe.usp.br/manifestacao-da-congregacao-da-feusp-contra-o-pl-no-529-20, e 
pela realização de um Ato Público Virtual e produção de vídeo e cards para informar a população. 

 

Reuniões de Dirigentes 

No mês de agosto ocorreram duas reuniões com a Reitoria. No dia 11, para apresentação de uma 
versão preliminar do Plano USP de Retorno às Atividades Presenciais e, no dia 24, para discussão 
de estratégias de enfrentamento ao PL 529/2020. Informes sobre essas reuniões foram 
apresentados durante as reuniões com os funcionários e funcionárias, no CTA e na Congregação. 

 

PROAP 

Em reuniões com o Setor Financeiro, primeiramente e, na sequência, também com a Presidência 
da Pós-Graduação e a Chefia da Seção de Pós-Graduação, foram analisadas as possibilidades de 
ajuste das alíneas tendo em vista a impossibilidade de aquisição de passagens aéreas. A partir das 
resposta à consulta feita aos orientadores e discentes, a redistribuição dos recursos foi 
encaminhada e aprovada pelo setor competente. 

 

Áudios semanais 

Desde o dia 30/03, todas às segundas-feiras, às 8h, a comunidade tem sido informada dos 
acontecimentos por meio de mensagens de áudio encaminhadas por e-mail.  

 

 

 

http://www4.fe.usp.br/manifestacao-da-congregacao-da-feusp-contra-o-pl-no-529-20

