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(Maio 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) 

Tomadas as providências iniciais em relação à execução do plano de aplicação dos recursos, 
aguarda-se o momento oportuno para se dar continuidade à mesma. 

 

Reforma da ala C do bloco B 

A execução dos serviços de reforma estrutural da ala C do bloco B foi suspensa a partir de 
06/04, pelo prazo de 60 dias, por solicitação da empresa contratada em decorrência da 
pandemia da Covid-19. A SEF informa que tão logo seja possível a referida obra será 
retomada. 

 

Reformas na Escola de Aplicação 

As reformas no hall do elevador, banheiros e sala de aula foram finalizadas. Encontram-se 
em andamento a retirada do alambrado, a construção da mureta para fixar o novo gradil e a 
sua instalação. Também em andamento as intervenções referentes à obtenção do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

 

Food truck 

Reiteramos que os contratos dos food truck são centralizados. A Prefeitura do Campus está 
em conversações com a Vigilância Sanitária para obter orientações a respeito dos 
procedimentos que serão adotados por ocasião do retorno às atividades presenciais.  

 

Vistoria e reforma dos banheiros tendo em vista o retorno às atividades presenciais (ainda 
sem data prevista) 

Os trabalhadores da Seção de Manutenção estão se rodiziando para vistoriar e reformar os 
banheiros dos blocos A e B e da Escola de Aplicação 

 

Ajustes no Programa USP Eficiente (2019 referente a 2018) 
1. Carteiras e cadeiras para a Escola de Aplicação e para a Graduação FEUSP: abrindo a 

compra e elaborando os anexos do edital para pregão eletrônico; 2. Cadeiras para o 

auditório da Escola de Aplicação: apesar das tentativas da seção, apenas uma empresa 

mostrou interesse em participar da cotação. Outros convites serão encaminhados; 3. 

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


Computadores para o laboratório da Escola de Aplicação e para o serviço de Comunicação e 

Mídia: estão feitas novas cotações para composição do preço médio; 4. Projetores para a 

FEUSP e para a Escola de Aplicação: abrindo compra e elaboração dos anexos do edital 

eletrônico em andamento. 

 

Reunião com os dirigentes 

A reitoria reuniu-se com os dirigentes nos dias 05/05 e 26/05. Nas duas ocasiões, membros 
do Comitê de Contingência ao Coronavírus em São Paulo reiteraram sobre a gravidade da 
pandemia no estado e alertaram sobre a importância do isolamento social. O coordenador 
da Codage fez uma síntese da situação financeira da Universidade a partir da movimentação 
do ICMS e das iniciativas para aquisição de produtos para higienização. Na segunda data, as 
Pró-Reitorias esboçaram diretrizes para a retomada das atividades presenciais, enfatizando a 
autonomia de cada unidade.   

 

Serviço de medição, recebimento de notas fiscais e documentação trabalhista das 
empresas terceirizadas 

Realizado conforme plano emergencial aprovado pelo CTA em 20/03/2020. 

 

Supervisão das Unidades de Educação Básica da Rede USP 

Em reunião com a Supervisora e a Direção de cada Unidade de Educação Básica da Rede 
USP, todas foram orientadas a elaborar um plano a ser discutido nos seus respectivos 
colegiados, tendo em vista o prosseguimento ao ensino remoto emergencial e uma futura 
retomada das atividades presenciais, tomando como exemplo a reorganização do calendário 
e das ações aprovado pela Congregação da FEUSP em 12/05.   

 

Comitê Permanente  

O Comitê Permanente analisou os resultados do questionário respondido pelos funcionários 
e estudantes da graduação e iniciou contato com aqueles/as que afirmaram necessitar de 
qualquer tipo de apoio para melhoria de suas condições durante a pandemia. Também 
discutiu a reorganização dos serviços das empresas terceirizadas tendo em vista a melhoria 
das condições de higiene e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras cuja especificidade 
das suas funções implica a presença na Unidade. 

 

Reuniões com o Setor Administrativo 

Foram analisados os impactos, na FEUSP, das determinações encaminhadas pela GESCONT 
(Seção Técnica de Gestão de Contratos) do Departamento Administrativo da USP nos 
serviços de Limpeza, Controladoria e Vigilância. Trata-se de aditamentos nos contratos 
centralizados conforme estabelecido pela Portaria GR nº 7.639 de 22/05/2020 (Publicada no 
DOE de 23/05/2020) 

 



Reuniões com o Setor Financeiro 

Entre outros assuntos, a reunião tratou da flexibilização dos procedimentos internos tendo 
em vista a exequibilidade dos serviços em home office.  

  

Conselho Consultivo 

A reunião do Conselho Consultivo contou com a participação dos membros do Comitê 
Permanente. Foram analisados os resultados da pesquisa sobre Condições de Vida, Saúde e 
Trabalho dos/as funcionários/as efetivos/as e terceirizados/as, e da pesquisa sobre 
Condições de Vida, Saúde e Estudo dos/as estudantes da graduação. O Conselho Consultivo 
orientou o Comitê Permanente a estabelecer contato com as pessoas que afirmaram 
necessitar de qualquer tipo de apoio para melhoria de suas condições durante a pandemia. 

 

Áudios semanais 

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

 

Reuniões com a comunidade 

No mês de maio realizaram-se quatro reuniões com a comunidade, abertas, gravadas e 
transmitidas ao vivo, para discussão do documento Reorganização do Calendário e das 
Ações da Graduação 2020 e para esclarecer pontos sobre a reorganização dos 
procedimentos e dos ambientes de trabalho tendo em vista a retomada das atividades 
presenciais, ainda sem data prevista. 

 

Reunião com a Equipe Administrativa 

No dia 07/05, as Assistências Acadêmica, Administrativa e Financeira, as Chefias da 
Biblioteca,  Comunicação e Mídia, Stife e a Diretoria da Escola de Aplicação foram 
informadas da necessidade de discutir com seus setores a reorganização dos procedimentos 
e dos ambientes de trabalho tendo em vista a retomada das atividades presenciais, ainda 
sem data prevista.     

 

Participação de Teleconferência com a INEI 

Durante a reunião discutiu-se a elaboração de uma declaração do INEI com um 
posicionamento coletivo da entidade que alerta as autoridades educacionais das nações 
representas acerca do impacto que pode causar a adoção das atividades de ensino remoto 
emergencial na Educação Básica durante a pandemia. Também se discutiu a proposta de 
realização de uma série de enventos online e a criação de um Comitê de Planejamento de 
Seminários da INEI para desenvolvimento dessa proposta. 

 

 

 



Grupo de Apoio às Estratégias Digitais  

Conforme explicita o documento aprovado na Congregação de 12/05, foi criado um Grupo 
de Apoio às Estratégias Digitais. Após reunir-se e estabelecer as primeiras ações, o coletivo 
composto por membros dos três seguimentos colocou-se à disposição dos/as docentes para 
apoiá-los na efetivação das atividades de ensino remoto emergencial. Também contatou 
os/as docentes que manifestaram interesse nesse apoio por meio do questionário 
encaminhado pela Comissão de Graduação.  


