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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). 

 

Reserva Técnica da FAPESP 

O novo plano aprovado pela Congregação e submetido à Fapesp em 28/05 encontra-se 
na fase de preparação de despacho científico. A proposta inclui limpeza dos aparelhos 
de ar condicionado, instalação de um novo aparelho, construção de sala técnica para 
operação de áudio e vídeo, piso e espelho para o Laboratório de Práticas Corporais, 
proteções acrílicas e equipamento de informática. 

 

Avaliação Institucional 

As contribuições aos formulários apresentadas pelos Departamentos, Comissões 
Estatutárias e representantes da Congregação foram discutidas e incorporadas como 
sugestões ao documento encaminhado à Comissão de Avaliação Institucional no prazo 
estabelecido.  

 

Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal na Carreira Docente 

A Comissão Assessora da Congregação reuniu-se diversas vezes, discutiu a questão com 
profundidade a partir da leitura dos relatórios dos/as docentes e, cumprindo com o 
estabelecido pela CAD, encaminhará à Congregação um relatório do processo a fim de 
subsidiar a deliberação do colegiado. 

 

Contratações/compras em andamento1 

Contratação de empresa para realizar serviços de serralheria (alambrado da rama da EA 
e reforma das portas de entrada do bloco B); contratação de empresa para limpeza dos 
telhados da Unidade); contratação de empresa para impermeabilizar as caixas d’água 
da biblioteca; contratação de empresa para preparar a infraestrutura de rede para 
instalação de câmeras de vigilância; contrato para manutenção de elevador da Ergo 
(sessão pública agendada para 20/07); renovação de seguro predial (processo de 
contratação concluído – aguardando envio da apólice e confirmação da renovação); 
contratação de intérprete de Libras para eventos e concursos (serviços agendados); 
conserto de máquina de escrever em Braille (levantamento de empresas que realizam o 

                                                           
1 Requisições de compras e contratações relacionadas a projetos específicos de docentes têm sendo 

recebidas, triadas e analisadas. Foram executadas: criação de site, edição de vídeo, diagramação e 
editoração de e-Book. 
 

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


serviço); aquisição de peças para elevador; aguardando a entrega de livros para a 
biblioteca; pregão de equipamentos de informática e insumos (aguardando 
orçamentos); aquisição de bebedouros elétricos (aguardando orçamentos)  
 

Contratações/compras finalizadas no mês 

Contratação de intérprete de Libras para eventos do Ano 100 com Paulo Freire; 
aquisição de produto antimofo para a Comunicação e Mídia; em andamento a 
manutenção e conserto das persianas; aquisição de persianas novas; aquisição de 
material emergencial de pintura; aquisição de fitas de detecção para a biblioteca; 
pagamento da anuidade do INEI; aquisição de bateria para notebook; renovação de 
banco de preços (plataforma utilizada pelo Serviço de Compras para levantamento de 
preços e fornecedores capacitados para atender o serviço público estadual); aquisição 
de seis fornos de micro-ondas; aquisição de lixeiras para a Escola de Aplicação; afinação 
do piano. 
 

 
 

Proap 

Licitação de softwares (licenças entregues); pregão de informática (acessórios e 
insumos) aquisição será feita com verba do Programa USP Eficiente; serviços linguísticos 
(edital de registro de preço publicado, sessão pública agendada para o dia 07/07); 
pregão de editoração, diagramação e marcação XML (aguardando a estimativa da 
demanda da unidade para abertura do processo licitatório) 
 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

Os plantões do GAED para funcionários/as, docentes e monitores/as continuarão a ser 
oferecidos até o final do semestre. Clique aqui para acessar horários das atividades do 
GAED. 

 

Revista Educação e Pesquisa 

Serviços linguísticos (edital de registro de preços publicado, sessão pública agendada 
para o dia 07/07). 

 

http://www4.fe.usp.br/comissao-de-equidade/grupo-de-apoio-as-estrategias-digitais


Outorga do Título de Professora Emérita à Professora Lisete Regina Gomes Arelaro 

Desde a aprovação na Congregação da indicação feita pelo Departamento de 
Administração Escolar e Economia da Educação, a organização e realização do evento 
incluiu diversos setores da Unidade: o próprio departamento, Compras, Assistência 
Acadêmica, Comunicação e Mídia, Stife e Direção.  Para assistir à cerimônia clique aqui.  

 

Ano 100 com Paulo Freire 

Conforme a programação divulgada, além dos cursos oferecidos pelas professoras Ana 
Luiza Jesus da Costa e Maurilane Biccas, a professora Teresa Rego coordenou uma roda 
de conversa com Madalena Freire. Seguem abertas as inscrições (com e sem 
apresentação de trabalho) para o Seminário Internacional Ano 110 com Paulo Freire: 
tempos, espaços, memórias, discursos e prática. Informações disponíveis no site da 
FEUSP. Foi agregado às comemorações dos 100 anos com Paulo Freire o  ciclo de 
diálogos "Há uma formação matemática de estar no mundo" - Ano 100 com Paulo Freire 
envolvendo docentes da FEUSP e do IME-USP e a ser realizado entre os dias 14 e 23 de 
setembro de 2021. Para obter mais informações, clique aqui 
 

Centro de Serviços Compartilhado de Recursos Humanos 

Conforme anunciado em boletins anteriores, reuniões com as chefias, CTA e 
Congregação, o DRH implantou o Centro de Serviços Compartilhado de Recursos 
Humanos na Cidade Universitária. Desde o dia 02/06, o CSCRH responde às demandas 
de servidores e servidoras na ativa e aposentados. Como a Unidade não tem mais acesso 
ao sistema, toda e qualquer solicitação deve ser feita através do endereço 
https://drh.atendimento.usp.br/ 

 

Manutenção da Unidade 

As obras de reforma da ala C do bloco B estão em fase de finalização; concluída a 
manutenção preventiva dos elevadores e ar condicionado da biblioteca; encontram-se 
em andamento os serviços de inspeção, emissão de atestados ART, visando à obtenção 
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Escola de Aplicação; em andamento a 
manutenção e conserto das persianas; aquisição de persianas novas; aquisição de 
material emergencial de pintura.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=inKbyMHbt4Y
http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5735
http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5735
http://www4.fe.usp.br/eventos/evento?evento=5735
https://drh.atendimento.usp.br/


  

  

 

Instalação do novo alambrado na horta da Escola de Aplicação, adequação dos 
corrimãos e guarda-corpos das escadas e instalação de novos lavatórios 

 

 

 



  
 

 

Reunião com a Coordenadoria de Administração Geral (CODAGE)  

As chefias da CODAGE têm se reunido com todas as Unidades da USP para detalhar o 
funcionamento do USPbase. Trata-se de um instrumento de avaliação que abarca 
quatro aspectos – Compras, Convênios, Financeiro e Pessoal – baseado na comparação 
de desempenho entre unidades do mesmo porte, unidades da mesma área e a 
Universidade como um todo.  A reunião foi precedida do preenchimento e envio de um 
formulário encaminhado pela CODAGE com informações sobre os elementos acima. Em 
resumo, o USPbase disponibiliza informações às unidades e à Administração Central 
para adoção de medidas com vista à eficiência administrativa.      

 

Reunião com as Chefias de Departamento 

As mudanças nos procedimentos devido à criação do Centro de Serviços Compartilhados 
de Recursos Humanos (CSCRH) foram relembradas. A Direção acatou a sugestão das 
chefias: encaminhar orientações a docentes e funcionários/as relembrando o conteúdo 
da mensagem recebidas da Administração Central. Também foram discutidos os 
processos avaliativos em curso: Progressão Horizontal na Carreira; Avaliação 
Institucional e o USPbase. Uma síntese da reunião com as chefias da CODAGE foi 
apresentada. As Chefias de Departamento foram informadas de movimentações 
envolvendo a sucessão reitoral e do posicionamento da Direção a esse respeito. 

 

Reunião com as Chefias Administrativas 

As mudanças nos procedimentos devido à criação do Centro de Serviços Compartilhados 
de Recursos Humanos (CSCRH) foram relembradas. A conversa com as chefias da 
CODAGE foi relatada com destaque para o funcionamento e finalidade do USPbase. As 
Chefias Administrativas foram informadas de movimentações envolvendo a sucessão 
reitoral e do posicionamento da Direção a esse respeito. 

 



Rede USP de Educação Básica 

A Supervisora e o Dirigente encaminharam aos membros do GT designado para 
elaboração da portaria que institucionalizará a Rede USP de Educação Básica uma 
minuta e receberam contribuições. Reuniões com as direções da EA, Creches, Cotel e 
EAD permitiram a atualização das informações acerca da vacinação dos/as profissionais 
da educação e das empresas terceirizadas e a preparação dos protocolos com vistas à 
retomada das atividades presenciais. 

 

Reuniões da Escola de Aplicação 

Participação de duas reuniões com as famílias em que a Direção da EA apresentou a 
organização e funcionamento previstos para o retorno às atividades presenciais. A 
reunião com os/as servidores/as tratou dos protocolos de biossegurança e contou com 
a participação do médico Matheus Belloni Torsani, assessor da Pró-Reitoria de 
Graduação.    

 

GT Em Defesa da Escola Pública 

O GT Em defesa da Escola Pública deu início às suas atividades em 16/06/2021, tendo 
expressiva audiência e receptividade. Novas atividades (encontros, entrevistas, vídeos e 
podcasts) estão sendo planejados para o segundo semestre. A programação é divulgada 
no site da FEUSP e na própria página do GT (emdefesadaescolapublica.fe.usp.br). O 
portal está em fase de construção e nele podem ser acessados os encontros realizados 
e transmitidos pelo YouTube, além de entrevistas com profissionais que atuam nas 
escolas públicas. 

 

INEI 

Os três alunos selecionados em edital da FEUSP para participar da Escola de Verão da 
Beijing Normal University (China), no período de 12 a 14/06/21, foram confirmados pela 
coordenação do programa. Ficou acordado que, oportunamente, eles farão uma 
apresentação na FEUSP sobre essa experiência. 

 

Red LATAM de Decanas y Decanos de Educación 

As professoras Maria Isabel de Almeida e Vivian Batista da Silva apresentaram o 
Programa de Formação de Professores na USP e suas atualizações no 1er Seminario de 
Formación Docente Red Decanos y Decanas de Educación, realizado no dia 10 de junho. 
Os registros do evento foram encaminhados pela secretaria da CCInt à comunidade. Na 
sua reunião mensal, a rede avaliou positivamente a realização do evento. 

 


