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Ações para a promoção de
equidade e justiça na Feusp
em 2021
A Comissão de Equidade (CE) da Feusp foi criada em 2018, por decisão da
Congregação da unidade e tem estatuto de Comissão de Direitos Humanos no quadro da Universidade de São Paulo. Nosso principal objetivo é
estimular o debate e a consolidação de uma cultura institucional comprometida com a promoção dos direitos humanos no funcionamento cotidiano
da unidade. A CE adota a estratégia de subsidiar a Feusp com princípios e
diretrizes para a democratização e promoção de direitos na comunidade,
contribuindo para a organização de intervenções institucionais no enfrentamento de variadas formas de iniquidade e/ou discriminação, em especial
por meio da adoção de políticas afirmativas e distributivas para superação das desigualdades étnicas, raciais, de gênero e orientação sexual, de
condição de deficiência e/ou mobilidade reduzida. À CE se articulam os
seguintes coletivos e instâncias: a Câmara de Equidade da Comissão de
Pós-Graduação, o Programa Acolhe, o Programa de Autonomia Acadêmica
(ProAcad) e o Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (Gaed).

Conheça mais sobre a Comissão.

Nos últimos dois anos, reconhecemos que os problemas decorrentes da
duradoura crise sanitária que vivemos, por conta da pandemia provocada
pelo vírus Sars-Cov-2 e sua desastrosa gestão no país, ampliaram os desafios para a promoção de equidade e justiça.
Desde essa perspectiva, e atentos às eventuais novas necessidades e demandas, a Comissão de Equidade e os programas a ela vinculados, definiram suas linhas de ação para o período, apresentados a seguir.

Programa Acolhe

O Programa Acolhe foi constituído em 2019, visando à corresponsabilização institucional na
promoção de formas permanentes de cuidado
mútuo. Envolve docentes e representação das/os
trabalhadoras/es técnico-administrativas/os. Seus
objetivos são: 1) Identificar barreiras existentes no contexto acadêmico relacionadas ao sofrimento psíquico; 2) Propor estratégias pedagógicas para
sua superação, elaboradas conjuntamente com os envolvidos; 3) Promover
a importância de distintas formas de autocuidado, do cuidado e da solidariedade na comunidade da Feusp; e 4) Acionar, quando necessário, redes
de proteção social.

Desde 2021, o programa busca divulgar seu modo de funcionamento; promover a elaboração de estratégias coletivas para o enfrentamento e superação de barreiras pedagógicas; propiciar Rodas de Cuidado, sob a forma
de espaços de diálogo e de atividades culturais.

Conheça mais sobre o Programa Acolhe.
Programa Acolhe
Ana Karina Amorim Checchia (Docente)
Biancha Angelucci (Docente)
Claudia Riolfi (Docente)
Maurilane Biccas (Docente)
Rosângela Gavioli Prieto (Docente)
Solange Cleide Francisco (Trabalhadora Técnico-Administrativo)
Contato: programaacolhefe@usp.br

Programa Autonomia Acadêmica
(Proacad)

O Programa Autonomia Acadêmica (ProAcad) se constituiu em
meados de 2019, como um grupo
de trabalho ligado à Comissão de
Graduação, e assumiu caráter institucional na Congregação da unidade no
início de 2020; tem como foco o ingresso na vida acadêmica e o letramento acadêmico, isto é, o processo de (re)socialização vivido por estudantes
quando de seu ingresso no ambiente universitário, com suas demandas específicas de leitura e escrita científicas, mas também de outras múltiplas
formas de participação na vida da Universidade.
Desde o início de suas atividades, o ProAcad tem aplicado questionário de
perfil junto às/aos ingressantes da licenciatura em Pedagogia (Sempre fique
atenta/o à chamada: sua participação é importante!); organizou e mantém
site com informações sobre disciplinas que abordam a temática da leitura e
escrita acadêmica oferecidas na Universidade, com indicações de referências bibliográficas sobre o tema, entrevistas realizadas com pesquisadores
sobre o processo de letramento acadêmico, depoimentos de docentes e
discentes sobre suas experiências com a leitura e a escrita acadêmica em
seus processos formativos na Universidade, além de outros materiais que
possam contribuir com a formação em práticas de leitura e escrita acadêmi-

cas; promove ainda um Projeto de Tutoria em que estudantes do início da
Graduação são acompanhados por docentes em pequenos grupos, favorecendo o letramento acadêmico em momento de ingresso no curso; tem
também como objetivo oferecer oficinas e minicursos em torno de aspectos específicos do letramento.

Conheça mais sobre o ProAcad.
Programa Autonomia Acadêmica (Proacad)
Dislane Zerbinatti Moraes (Docente)
Émerson de Pietri (Docente)
Evandro de Carvalho Lobão (Docente)
Jaime Francisco Parreira Cordeiro (Docente)
Katia Cristina Silva Forli Bautheney (Docente)
Patrícia Aparecida do Amparo (Docente)
Rita de Cássia Gallego (Docente)
Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes (Docente)
Contato: autacadfe@usp.br

Câmara de Equidade da
Comissão de Pós-Graduação
da Feusp

A Câmara de Equidade da Comissão
de Pós-Graduação (CPG) da FEUSP
foi criada em 2019 a fim de subsidiar
a Comissão com discussões, recomendações para a democratização e
garantia, a todas/os as/os estudantes, de equidade no acesso, na permanência e no pleno aproveitamento acadêmico, com ênfase em políticas de
Pós-Graduação afirmativas e distributivas, comprometidas com a superação das desigualdades étnico-raciais, de gênero, de condição de deficiência e/ou mobilidade reduzida e com a eliminação de todas as formas de
discriminação.
Compõe-se de docentes e discentes com experiência em questões relativas à equidade e conta com apoio da Frente Pró-Cotas. Atuou de forma
decisiva para fomentar o debate sobre ações afirmativas no Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE-FEUSP), o que levou à ampliação da
reserva de vagas no processo seletivo de 2021, aprofundando as conquistas de 2019, quando pela primeira vez foi adotado o dispositivo de reserva
de vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Desde 2021, além da avaliação das ações afirmativas já adotadas, a Câmara
vem se dedicando ao acompanhamento das/os estudantes e ao aprofundamento do debate sobre permanência estudantil e promoção de equidade
na pós-graduação.

Conheça mais sobre a Câmara de Equidade da Pós.
Câmara de Equidade da Pós-Graduação
Biancha Angelucci (Docente)
Cristiane Coppe de Oliveira (Docente)
Iracema Nascimento dos Santos (Docente)
Karina Soledad Maldonado Molina (Docente)
Sheila Perina (Estudante de pós-graduação)
Thiago Molina (Estudante de pós-graduação)
Contato: equipos.fe@usp.br

Grupo de Apoio às
Estratégias Digitais

O Grupo de Apoio às Estratégias Digitais
(Gaed) foi constituído em plena crise sanitária decorrente da pandemia de SarsCov-2, devido ao imperativo de adoção da
Ensino Remoto Emergencial (ERE) e do trabalho remoto. Tem como objetivo principal
auxiliar a comunidade Feusp (discentes, docentes e corpo técnico-administrativo) na produção de soluções didáticas que atendam às diferentes
necessidades geradas por este momento de caráter emergencial. Além de
atendimentos, oficinas e plantões oferecidos à comunidade da Feusp, o
Gaed criou um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma
e-disciplinas, da USP, com diversos materiais e tutoriais para subsidiar o
trabalho docente e administrativo, o que inclui as dimensões técnica, tecnológica e ética.
Em 2021, o Gaed consolidou sua presença institucional, tornando-se uma
das instâncias permanentes da CE. Entre suas ações estão: oferta de plantões e atendimentos por email, bem como a manutenção do AVA. Um conjunto de oficinas para monitoras/es de disciplinas de graduação e para
ingressantes das licenciaturas atendidas pela FEUSP e do Programa de
Pós-Graduação, de modo a introduzi-las/os às plataformas utilizadas como
suporte pedagógico às atividades da FEUSP.

Conheça mais sobre o Gaed.

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (Gaed)
Biancha Angelucci (Docente)
Gabriela Bonelle (Estudante)
Marcos Garcia Neira (Docente)
Marcos Sidnei Pagotto-Euzébio (Docente)
Maurilio Marchi dos Santos (Trabalhador técnico-administrativo)
Michela Tuchapesk da Silva (Docente)
Raquel Milani (Docente)
Rosenilton Silva de Oliveira (Docente)
Silvia Regina dos Santos (Educadora)
Stela Piconez (Docente)
Suzane Bahde (Estudante)
Vani Kenski (Docente)
Vinício de Macedo Santos (Docente)
Contato: apoioticsfe@usp.br

