
529ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2 

Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às 3 

nove horas do vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 4 

realizou-se a 529ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da 5 

Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 6 

Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 7 

Doutores Vinício de Macedo Santos, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, 8 

Ocimar Munhoz Alavarse, Vivian Batista da Silva, José Sérgio Fonseca de 9 

Carvalho, Maria Angela Borges Salvadori, Valdir Heitor Barzotto,  Maria Letícia 10 

Barros Pedroso Nascimento, Claudia Rosa Riolfi, Maria da Graça Jacintho 11 

Setton, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, Maurilane de Souza Biccas, 12 

Ana Luiza Jesus da Costa, Karina Soledad Maldonado Molina, Katiene 13 

Nogueira da Silva, Jaime Francisco Parreira Cordeiro, Senhora Miriam 14 

Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação, Paulo Vitor 15 

de Souza Pinto, suplente do representante discente da pós-graduação, Viviane 16 

Rodrigues do Nascimento, suplente do representante discente da graduação. A 17 

Senhora Letícia Pires de Oliveira participou da sessão, como convidada da 18 

Direção. As Profas. Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto e Marlene 19 

Isepi justificaram a ausência. Havendo número legal o Senhor Diretor declara 20 

aberta a 529ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP.  Iª PARTE - 21 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação da Ata 22 

528ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 23 

28/01/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 24 

aprovou por 20 (vinte) votos.   IIª PARTE – EXPEDIENTE - Item 1. Expediente 25 

da Diretoria da FEUSP. Iniciando o expediente da diretoria, o Prof. Dr. Marcos 26 

Garcia Neira comunica que ontem o nosso país atingiu a marca de 250 mil 27 

vidas perdidas em função da pandemia. Em nome da FEUSP manifestamos 28 

solidariedade às famílias dessas vítimas e expressamos nosso repúdio ao 29 

modo como essa questão vem sendo conduzida no Brasil, não vemos 30 

empenho por parte das autoridades em acelerar esse processo de vacinação, 31 

adquirindo insumos necessários para que a população seja protegida. 32 

Aproveita para agradecer o trabalho feito pela Sra. Solange, ajudando na 33 

Assistência Acadêmica, preparando e enviando a pauta da Congregação. 34 



Continuando, agradece também aos membros representantes cujo mandato se 35 

encerra em breve. O trabalho que desempenharam durante o ano pandêmico 36 

de 2020 foi de fundamental importância para deliberação e encaminhamento 37 

de tantas questões. Essa Congregação deu conta da reorganização do 38 

calendário acadêmico, estabelecimento de princípios acordados com a 39 

comunidade e resistência ao enfrentamento ao PL 529. Querem também fazer 40 

um agradecimento especial a Profa. Maria Angela que entrará em férias e, na 41 

sequência,  com seu pedido de aposentadoria. Em nome da FEUSP, agradece 42 

seus muitos anos de serviço, amizade, seu trabalho à frente da Comissão de 43 

Cultura e Extensão, esperamos contar com seu retorno em breve como Profa. 44 

Sênior. Continuando, informa que foi repassado o Comunicado do GT que 45 

orienta questões da pandemia, que teremos um primeiro semestre, tanto na 46 

graduação quanto na pós-graduação, de forma remota e as questões 47 

administrativas e as atividades fins devem, na medida do possível ser 48 

garantidas, seguindo as normas sanitárias. Desde o dia 04/01, com a 49 

reabertura da Feusp para o ano de 2021, um fato que se fez muito presente 50 

foram as questões que envolvem a educação básica. No dia 03/02 os 51 

professores da EA retornaram e foi feita uma conversa com eles, na véspera 52 

conversaram com a Direção da Escola. Durante o período de férias da Diretora 53 

e Vice, a Profa. Vivian assumiu como Diretora em exercício e desde a 54 

publicação da Deliberação CEE nº 195/2021, nós estamos em conversas muito 55 

frequentes com a EA e com as creches e, principalmente, com o trabalho de 56 

excelente qualidade da Profa. Shirley - Supervisora da Rede USP, a qual a 57 

USP precisa regulamentar. Sobre o trabalho realizado na EA, receberam 58 

queixas através das ouvidorias. Fizeram conversas na EA e solicitaram que 59 

planejem e mantenham as famílias como vão proceder nesse período. Ele e a 60 

Profa. Shirley também conversaram com o Prof. Gerson Tomanari que foi 61 

indicado pelo GT para tratar dessa questão. Pede aos membros da 62 

Congregação para que conversem com seus representados, pois na semana 63 

passada foram convocados pelo DRH e tiveram a confirmação da centralização 64 

do Serviço de Recursos Humanos. Os serviços de pessoal das unidades serão 65 

extintos, não teremos aqui na Unidade mais a sala para tirar dúvidas, nem 66 

tampouco por telefone, agora tudo ficará concentrado na Antiga Reitoria. Com 67 

a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos informa que na reunião dos 68 



dirigentes foi feita uma exposição do Reitor e Vice-Reitor e depois do 69 

Coordenador da CODAGE, uma apresentação do Superintendente da STI e na 70 

sequência uma fala dos Pró-Reitores. Foram ajuizadas algumas ações contra o 71 

Reitor e dirigentes da USP em função de uma consideração de que há uma 72 

interpretação errônea por parte da USP em relação à Lei Complementar 173 do 73 

Governo Federal (que suspende as dívidas). Também estão reconsiderando a 74 

questão dos concursos para livre-docência.  A ADUSP já ajuizou uma ação em 75 

relação à progressão horizontal, estão propondo um encurtamento do 76 

cronograma em 2 a 3 meses, para remuneração imediata. Enviarão um novo 77 

calendário. Comenta que o Vice-Reitor informou que o GT tem acompanhado a 78 

pandemia especialmente no início do ano, eles consideram que o processo se 79 

complicou com o aumento de óbitos, com isso o GT enviou o comunicado de 80 

12/02/2021 que fala do não retorno no primeiro semestre e que o GT tem feito 81 

um acompanhamento nas Secretarias de Saúde sobre a questão da vacinação, 82 

estão trabalhando para que as doses cheguem à USP. Comenta que tem um 83 

aspecto na fala do presidente da CODAGE e STI da preocupação do 84 

enxugamento, modernização etc. O que dá para ver é que existe mesmo essa 85 

preocupação com essa organização da USP, onde conseguimos ver pontos 86 

positivos e outros não. Lembra que o Prof. Marcos falou da centralização dos 87 

Recursos Humanos e isso está dentro de uma ação estratégica da 88 

administração central, como a questão dos treinamentos, onde todos os 89 

setores técnicos deram aulas, instruções e informações aos dirigentes. Isso 90 

está dentro da ideia de constituir uma equipe alinhada com o processo de 91 

racionalização da estrutura administrativa. Dentro dessas ações estratégicas, 92 

haverá capacitações para o trabalho com esse centro compartilhado de 93 

Recursos Humanos. Com relação à STI existe uma rede, um sistema de 94 

armazenamento de dados que precisa ter uma norma muito bem estruturada, a 95 

espinha dorsal de um sistema de internet que a USP precisa para integrar 96 

todos os campi. Comenta que o Vice-Reitor informou que 60% dos professores 97 

com condições de participar da progressão horizontal se inscreveram e a 98 

EACH foi a unidade que teve maior número de inscritos. Disse que a fala do 99 

Pró-Reitor de Graduação foi de afirmar aquele comunicado sobre o início das 100 

aulas. Falou das atividades remotas e presenciais, mas sempre submetido a 101 

uma análise e uma decisão da Unidade. Com relação aos funcionários dizem 102 



também que é por conta das Unidades. O Reitor também comenta da questão 103 

dos ingressantes do SISU, dos programas de excelência acadêmica e dos 104 

projetos onde teve uma grande adesão e que está em andamento o projeto de 105 

estímulo à modernização e realização referente à estruturação curricular. Por 106 

parte da pós-graduação, falam dos cinquenta anos de criação do programa. A 107 

questão da entrega do relatório que ficou para 2022, falam de uma 108 

necessidade da leitura da realidade da pós-graduação na USP e uma 109 

reorganização das Unidades. Um ponto importante para esse ano é a 110 

discussão do novo modelo de pós-graduação. Sobre as bolsas, houve um 111 

acréscimo. Da parte da pesquisa, seguem os editais de apoio aos docentes 112 

novos, tudo em busca da qualidade. A Pró-Reitora de Cultura falou dos seus 113 

projetos, carretas e de um edital onde o foco é 1822, 1922 e 2022, que é do 114 

bicentenário da independência e da Semana de Arte Moderna. Sobre os 115 

recursos, eles vão ser repassados. Como é um ano eleitoral ele tem uma 116 

movimentação  diferente, mas o orçamento das unidades está garantido.  . 2. 117 

Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: . a. CCInt – Com a 118 

palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa informa que ainda não houve 119 

reunião da comissão. Comunica que participaram da reunião com a Direção e 120 

Chefias de Departamento para dar andamento no processo de revisão do 121 

regulamento da Comissão em que a CCINT até muda de nome, dando ênfase 122 

à cooperação nacional e em outros aspectos importantes com relação em 123 

parear a Comissão, que não é estatutária com o calendário e procedimentos de 124 

eleição com os das Comissões Estatutárias. Para encaminhar esse processo 125 

irão fazer uma rediscussão e enviar o documento para os departamentos e 126 

para as comissões estatutárias na expectativa do regulamento entrar na 127 

próxima reunião da Congregação.  b. Conselho Universitário: Não houve 128 

reunião do CO.  c. Conselho de Pós-Graduação – Com a palavra, o Prof. Dr. 129 

José Sérgio Fonseca de Carvalho comenta que com relação ao processo 130 

seletivo, a opção da CPG foi antes de uma reunião só da CPG, fazer 2 131 

reuniões abertas onde convidaram todos os professores da CPG e chegaram a 132 

alguns consensos: que deveriam abrir o processo seletivo em 2021, que esse 133 

processo será remoto. Há ainda muitas questões a serem debatidas e no dia 134 

18 terão encontros da CPG, de pontos que ainda estão abertos. Diz que 135 

inauguraram outro tipo de reunião, as questões simples de serem votadas 136 



estão sendo online, não sincrônicas, essa medida foi feita em caráter 137 

excepcional só para esse mês, a fim de dedicar a reunião inteira só para 138 

discutir o processo seletivo. Comunica que na EXPO CPG, a Feusp apresentou 139 

suas características básicas, o vídeo com os egressos e a ideia é que esses 140 

vídeos e programas apresentados sejam disponibilizados para todo o Brasil. 141 

Informa que tiveram a resposta do CNPq para as bolsas de doutorado e 142 

mestrado. Basicamente, perderam 1 bolsa de doutorado, mas há 4 bolsas que 143 

estão no empréstimo, continuam com essas bolsas, mas não há certeza da sua 144 

renovação. Finalizando, comenta que amanhã terão rodas de conversa com 145 

egressos do programa de pós-graduação para fazer uma avaliação qualitativa. 146 

 d.   Conselho de Graduação – Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da 147 

Silva comenta que anunciaram no início de fevereiro o resultado do Edital de 148 

Consórcios Acadêmicos para Excelência do Ensino de Graduação da USP, no 149 

conjunto das iniciativas da Pró-Reitoria de Graduação e também há outro Edital 150 

sobre o Programa de Estímulo à Modernização e Reformulação das Estruturas 151 

Curriculares dos Cursos de Graduação da USP - Novos Currículos para um 152 

Novo Tempo. Diz que com esse título se nota a preocupação cada vez mais 153 

marcada com as inovações e as mudanças. Receberam esse Edital em 10/12 e 154 

imediatamente a Profa. Rosangela enviou à PGR um pedido de alteração do 155 

prazo. Ele foi pauta da reunião de 20/02 e enviaram mais um pedido de 156 

prorrogação de prazo, levando em consideração a complexidade do tema, mas 157 

não conseguiram a mudança do prazo. Outro informe é sobre a Deliberação nº 158 

195 do CEE que vem causando preocupação. Na CG um ponto especial é 159 

sobre os estágios que, segundo a deliberação, não podem extrapolar 30% da 160 

carga não presencial. Foi objeto de algumas ponderações na CG e na 161 

Comissão de Estágios, porque acaba impondo um modo de trabalho de certa 162 

forma ingerindo na maneira de como os estágios serão realizados. As escolas 163 

estão voltando parcialmente, o nosso calendário começa em 12/04 e isso é um 164 

descompasso com relação ao próprio calendário das escolas de educação 165 

básica, além da circulação presencial dos estudantes nas escolas nesta 166 

pandemia. A CLAP propôs à PRG que se garantisse a autonomia das unidades 167 

para condução da realização dos estágios, a proposta não foi encaminhada, 168 

então ela delineou outra proposta pensando que os estágios na USP podem 169 

contar com até no máximo 70% presencial e o mínimo será decidido pelas CGs 170 



e CoCs  das Unidades e ontem o Prof. Baracat respondeu de maneira 171 

afirmativa à proposta. Informa também que para a transferência interna temos 172 

19 vagas disponíveis,  sendo 4 para o vespertino e 15 para o noturno. O 173 

processo foi online. Comunica que a Reunião Pedagógica será no dia 05/04 e o 174 

tema será Estágios. e. Comissão de Pesquisa – Com a palavra, o Prof. Dr. 175 

Valdir Heitor Barzotto  informa que tiveram reunião dia 19. Com relação aos 176 

processos formativos, pede aos supervisores que assim que tenham o projeto 177 

aprovado, façam reunião com o supervisionado para explicar um pouco as 178 

questões do pós-doutorado. Ele precisa concluir o cadastro, ter diálogo com as 179 

Secretarias e com a Representante Discente etc. Em agosto acontecerá o 180 

Simpósio de Pós-doutorado e querem evitar explicar tudo novamente aos 181 

alunos. Comenta que desde o ano passado combinaram na comissão de 182 

solicitar que seja organizado um grupo para estudar e trazer subsídios para 183 

uma formação a respeito das publicações, qualis etc., pois reconhecem que 184 

eles não têm formação suficiente para discutir, entender etc., os modos como a 185 

produção tem sido avaliada nos últimos tempos. f. Conselho de Cultura e 186 

Extensão Universitária – Com a palavra, a Profa. Dra. Maria Angela Borges 187 

Salvadori informa que fizeram reunião na semana passada e um dos assuntos 188 

foi a demanda da Pró-Reitoria sobre as atividades acadêmicas 189 

complementares e como poderiam ser inseridas no nosso currículo, mas traria 190 

mudanças do ponto de vista, não só no sistema, mas também mudança no 191 

serviço na Comissão de Estágios. Embora não façam reunião conjunta, 192 

trocaram alguns e-mails e a CCEx resolveu referendar o documento produzido 193 

e encaminhado pela CG via CCEx, onde explica que não temos atividades 194 

acadêmicas complementares, mas temos estudos independentes. Alterar essa 195 

designação seria alterar o currículo e a Comissão de Estágio já tem uma ação 196 

consolidada nessa direção. Esclarece que a CCEX referenda a resposta que a 197 

CG encaminhou, explicando a manutenção do nosso estilo de Estudos 198 

Independentes, mesmo porque os alunos das outras licenciaturas que 199 

precisam registrar atividades acadêmicas complementares, fazem isso na sua 200 

própria unidade. Outra questão foi uma demanda do Roberto da Silva acerca 201 

da produção de edição popular do texto integral do ECA (Estatuto da Criança e 202 

Adolescente). O  Prof. Roberto solicita que a CG e CCEx encaminhem para 203 

suas respectivas Pró-Reitorias esse pedido que está de acordo com a 204 



legislação, colocada no artigo 265 do ECA, então o pedido é que seja 205 

feita  essa edição popular que deverá ficar à disposição de escolas e entidades 206 

de atendimento e defesa dos direitos da criança e adolescente. Na reunião da 207 

CCEX reconhecendo o mérito e a pertinência dessa solicitação, levantaram 208 

algumas questões para que o Prof. Roberto possa encaminhar. Traz esse 209 

assunto na reunião, pois o Prof. Roberto pede o aval da Congregação. Quer 210 

saber se concordam com o encaminhamento, para que devolvam para o Prof. 211 

Roberto com questões e sugestões, e diante da resposta dele à CCEX possa 212 

encaminhar esse pedido à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Comenta que 213 

na reunião da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão sobre o retorno das 214 

atividades presenciais, mas na reunião ficou claro que as atividades devem 215 

seguir as diretrizes da unidade, então vão manter na modalidade remota, mas 216 

algumas unidades estão voltando. Diz que sempre nas reuniões há uma 217 

valorização sobre os cursos pagos para cobrir as despesas da graduação, por 218 

último a Pró-Reitora falou dos caminhões, inclusive para usá-los na vacinação. 219 

Muitos dos editais que estão saindo pretendem contemplar as ações de cultura 220 

que serão realizadas por esses 2 caminhões. Por último, informa da decisão de 221 

se aposentar e agradece muito à Chefia de Departamento e à Direção por 222 

acolherem e respeitarem seu pedido. Fala da honra de trabalhar com os 223 

colegas docentes. Agradece aos funcionários, não só a Roberta e CCEx, mas 224 

em nome da Regina (que a ajudou muito quando veio para FE) agradece a 225 

todos os funcionários.  3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da 226 

FEUSP. Sem expediente. 4. Expediente dos Membros da Congregação da 227 

FEUSP. Com a palavra, a Profa. Maurilane de Souza Biccas lembra que no 228 

ano passado comunicaram que iriam fazer o Congresso Internacional de 229 

Centenário do Paulo Freire, com a pandemia tem outra proposta de fazer “Ano 230 

100 com Paulo Freire” de ter aula inaugural e atividades mensais de maio a 231 

agosto com parceria com o Museu da Pessoa. Em setembro, propõe um 232 

Seminário Internacional, mais acadêmico. Vai encaminhar a proposta para 233 

todos. Com a palavra, o Prof. Dr. Arroio Agnaldo comunica que tiveram 64 234 

inscritos para o estágio do PAE e conseguiram aumentar o número de 235 

bolsistas. Receberam no programa 28 auxílios e mais 1 de Interunidades. 236 

Ainda não sabem desses 64 quantos vão realizar estágio. Com esse aumento 237 

de candidatos e depois de concluintes do estágio, fazem com que recebam 238 



mais auxílios. Fala que os supervisores devem ficar atentos quando assinarem 239 

a ficha de controle de frequência, se a disciplina está correta e também aos 240 

prazos para entrega dos relatórios dos estagiários e de supervisores. Com a 241 

palavra, o Prof. Dr. Bruno Bontempi Júnior fala sobre a questão da Profa. Maria 242 

Angela, só fez o que cabe ao Departamento que é proporcionar o gozo dos 243 

direitos. Agradece especialmente, pelo Departamento, à Maria Angela como 244 

professora, conselheira, Coordenadora de área de História e agora como 245 

Presidente da CCEx sempre muito colaborativa, responsável, aberta ao diálogo 246 

etc. Se soma aos colegas no agradecimento e no desejo de boa sorte e faz 247 

esse agradecimento também em nome do Departamento onde é uma pessoa 248 

muito querida. Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho diz 249 

que em nome da CPG que é uma honra ter a Profa. Maria Angela como 250 

professora no programa de Pós-Graduação. Aproveita para convidar a todos 251 

para o Colóquio Internacional no dia 1º de abril com o tema: “Educação, 252 

política e emancipação no pensamento de Jacques Rancière”. Já estão 253 

com mais de mil inscrições. IIIª PARTE - ORDEM DIA:.  2 - 254 

REPRESENTAÇÃO DOCENTE JUNTO À CoC LICENCIATURA 2.1- 255 

Renúncia do cargo de Vice-Coordenadora da CoC Licenciatura: A Profa. Ana 256 

Laura Godinho Lima solicita renúncia do cargo de vice-coordenadora da 257 

Comissão de Licenciaturas da Faculdade de Educação da USP (mandato até 258 

16/09/2021) a partir do dia 01/03/2021 em virtude do desenvolvimento de 259 

projeto junto ao Instituto de Estudos Avançados e Pró-Reitoria de Pesquisa da 260 

USP, o qual será desenvolvido no período de 01/03/2021 a 28/02/2022. 261 

Aprovado na 290a. Reunião Ordinária da CG/FEUSP. Colocada em discussão 262 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e dois) votos, 263 

pela unanimidade dos presentes. 2.2- Of.CG.06/2021/FE-USP - Informa o 264 

resultado da eleição para Vice Coordenador da CoC-Licenciaturas, aprovado 265 

“ad referendum" da CG, com mandato de 01/03/2021 a 28/02/2023. Eleição 266 

realizada devido a renúncia da Profa. Dra. Ana Laura Godinho Lima do referido 267 

cargo, antes do término do mandato, para desenvolver projeto junto ao IEA e 268 

Pró-Reitoria da USP, bem como a licença prêmio da Profa. Cláudia Galian, 269 

Coordenadora da CoC-Licenciaturas, a partir do dia 22/02/2021. Colocada em 270 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e 271 

dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 3 - REPRESENTAÇÕES 272 



DOCENTES JUNTO ÀS COMISSÕES/CENTRO FORA DA FEUSP: 3.1-273 

OFÍCIO EDF/001/FE/08022021 - O Conselho do EDF, em 04/02/2021, aprovou 274 

a recondução dos Professores Roni Cleber Dias de Menezes e Maria de 275 

Fátima Simões Francisco como representantes junto ao CHC. Colocada em 276 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e 277 

dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2- Memo. 278 

EDM/006/FE/5.2.2021 - O Conselho do EDM/FEUSP, em reunião realizada dia 279 

05/02/2021, aprovou a indicação dos professores Marcos Garcia Neira e 280 

Mônica Caldas Ehrenberg como representantes da Feusp, titular e suplente, 281 

respectivamente, junto à CoC Licenciatura em Educação Física da EEFE USP. 282 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 283 

22  (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3- Memo. 284 

EDM/007/FE/5.2.2021 - O Conselho do EDM/FEUSP, em reunião realizada dia 285 

05/02/2021, aprovou a indicação da Profa. Martha Marandino como 286 

representante titular da Feusp junto à CoC Licenciatura do Instituto de 287 

Biociências. O Departamento não indicará suplente neste momento. Colocada 288 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e 289 

dois) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.4- Memo. 290 

EDM/014/FE/15.2.2021 - Aprovado "ad referendum" do Conselho do 291 

EDM/FEUSP, a substituição do Professor Vinício de Macedo Santos pela 292 

Professora Michela Tuchapesk da Silva como representante suplente da Feusp 293 

junto à CoC Licenciatura do Instituto de Matemática e Estatística, 294 

complementando o mandato até dezembro de 2022. Colocada em discussão e, 295 

a seguir em votação, a Congregação referendou por 22  (vinte e dois) votos, 296 

pela unanimidade dos presentes. 3.5- Memo. EDM/015/FE/16.2.2021 - 297 

Aprovado "ad referendum" do Conselho do EDM/FEUSP, a indicação das 298 

professoras Katia Rubio e Rosa Iavelberg como representantes titular e 299 

suplente, respectivamente, junto à CoC Licenciatura do Instituto de Psicologia 300 

para novo mandato. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 301 

Congregação referendou por 22  (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos 302 

presentes.  4 - PROFESSOR SÊNIOR  4.1- Memo. EDM/004/FE/5.2.2021 - O 303 

Conselho do EDM/FEUSP, em reunião realizada dia 05/02/2021, aprovou a 304 

renovação ao Programa Professor Sênior da USP, do Prof. Manoel Oriosvaldo 305 

de Moura. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 306 



aprovou por 22  (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes.  4.2- 307 

Memo. EDM/005/FE/5.2.2021 - O Conselho do EDM/FEUSP aprovou a adesão 308 

da Professora Sílvia Luzia Frateschi Trivelato ao Programa Professor Sênior da 309 

USP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 310 

por 22  (vinte e dois) votos, pela unanimidade dos presentes.  5 - INDICAÇÃO 311 

AO CO, PARA O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 5.1- Ofício GD-312 

010/27112020/FFLCH - A Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e 313 

Ciências Humanas, aprovou, por unanimidade, em reunião realizada no dia 314 

19.11.2020, a indicação, ao Conselho Universitário, do Prof. Dr. Antônio 315 

Cândido de Mello e Souza, para o recebimento, post mortem, do título de 316 

Professor Emérito da Universidade de São Paulo e solicita o apoio da 317 

Congregação da FEUSP à indicação citada. Colocada em discussão e, a seguir 318 

em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e dois) votos, pela 319 

unanimidade dos presentes. 6 - RECURSO - INSCRIÇÃO EM CONCURSO 320 

DOCENTE JUNTO AO EDA/FEUSP  6.1- EDUARDO JANUÁRIO - 321 

PROCESSO 2020.1.00060.48.0. Recurso sobre a inscrição em concurso 322 

público junto ao EDA. Não apresentação pelo candidato do título de eleitor e 323 

apresentação da certidão de quitação eleitoral. A Congregação tomou ciência. 324 

7- CRITÉRIOS PARA PROFESSOR TITULAR 7.1- Minuta de critérios para a 325 

solicitação de permanência de cargo de Professor/a Titular, solicitação de 326 

cargos novos e para avaliação de candidatos/as - FEUSP. Colocada em 327 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e 328 

dois) votos, pela unanimidade dos presentes.  8- PROGRESSÃO 329 

HORIZONTAL 8.1- OF_CIRC_GVR 06/2020 - Edital de Avaliação para 330 

Progressão Horizontal na Carreira Docente. Colocada em discussão e, a seguir 331 

em votação, a Congregação aprovou por 22  (vinte e dois) votos, pela 332 

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu 333 

a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para consta, eu 334 

Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 335 

presente ata, que será assinada por mim                          e pelo Diretor da 336 

FEUSP                    na reunião em que for discutida e aprovada. São 337 

Paulo, 25 de fevereiro de 2021. 338 
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