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523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA FACULDADE 1  

DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Conforme Res. nº 7945, de 2  

27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às nove horas do vigésimo sétimo dia do 3  

mês de agosto de dois mil e vinte, realizou-se a 523ª Reunião Ordinária da Congregação 4  

à distância da Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 5  

Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores Doutores 6  

Vinício de Macedo Santos, Rosangela Gavioli Prieto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, 7  

Fabiana Augusta Alves Jardim, Maria Ângela Borges Salvadori Rubens Barbosa de 8  

Camargo, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo Arroio, Carlota Josefina Malta Cardozo dos 9  

Reis Boto, Maria da Graça Jacintho Setton, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Teresa 10  

Cristina Rebolho Rego de Moraes, Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, Maurilane 11  

de Souza Biccas, Claudia Valentina Assumpção Galian, Claudia Rosa Riolfi, Ana Luiza 12  

Jesus da Costa, Karina Soledad Maldonado Molina e Katiene Nogueira da Silva, 13  

Senhora Miriam Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação e a  14  

Senhora Letícia Pires de Oliveira, representante dos servidores não docentes. A 15  

Professora Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação, como convidada da direção, 16  

justificou a ausência. Havendo número legal o Senhor Diretor declara aberta a 523ª 17  

Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 18  

DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação da Ata 116ª Reunião Extraordinária da 19  

Congregação da FEUSP, realizada no dia 06/07/2020. Colocada em discussão e, a 20  

seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade 21  

dos presentes. Item 2. Discussão e Votação da Ata 522ª Reunião Ordinária da 22  

Congregação da FEUSP, realizada no dia 30/07/2020. Colocada em discussão e, a 23  

seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade 24  

dos presentes. IIª PARTE  EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da 25  

FEUSP. Iniciando o Expediente da Diretoria, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira 26  

agradece a presença de todos e expressa que é muito bom saber que estão bem e 27  

menciona e manifesta seu pesar às famílias pelas 117.000 mortes até a presente data 28  

pela COVID-19 e ausência dos nossos governantes na condução da pandemia. A 29  

seguir, fala sobre o projeto de Lei 529/2020, o qual foi encaminhado a todos por e-mail. 30  

Na ocasião, diz que no dia 11 de agosto p. p., na reunião de dirigentes, foi apresentada 31  

a versão do chamado Plano USP e a posição assumida pela Congregação de que 32  

possamos atravessar esse momento com segurança e que um possível retorno com 33  

alguma margem de segurança e de uma maneira mais tranquila é provável e entende-se 34  
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de que é plausível realizar as tarefas e em outras coisas não conseguiremos como 35  

estávamos acostumados. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos 36  

diz que o fato de alguns terem um plano que se apresente à sociedade não isenta de 37  

algumas críticas, coloca apenas esses exercícios de coerência em relação às 38  

orientações assumidas desde o início dessa pandemia. Explica que no Plano USP existe 39  

uma centralização na forma de tomar decisões na Universidade e a própria comunicação 40  

em relação à decisão das autoridades e da universidade é feita independente dos 41  

órgãos das unidades, pois existe um compromisso do Conselho Universitário de dar uma 42  

resposta e da questão das condições sanitárias no plano apresenta uma política que 43  

apresenta medidas a serem tomadas que leva muito em conta a lógica oficial na 44  

questão. Relata que a questão da volta às atividades nas escolas não há segurança, 45  

embora, já tivesse uma data definida e uma tentativa de responsabilizar a sociedade, os 46  

pais, assumindo com um termo de compromisso, então essa segurança não existe. E a 47  

tentativa de controle no plano, ele é bastante omisso em relação a isso, o outro aspecto 48  

que levanta e que é o mais importante é o fato de que o plano tem como foco no retorno 49  

das atividades que envolvem os funcionários de algum modo, os docentes e alunos 50  

estão protegidos, uma vez que está definido que as atividades retornarão no início do 51  

ano e agora é preciso dizer também que as unidades e aqui na faculdade 52  

desenvolvemos algumas atividades, que de certo modo são consideradas prioritárias, 53  

em que algumas pessoas têm vindo a trabalho, mas com certas condições, observando 54  

inclusive os protocolos que definimos e compreendemos já que a decisão de volta é 55  

jogada para os dirigentes das unidades até sermos obrigados a isso. Explica, mais uma 56  

vez, que não sabe se isso acontece mas não será necessário mais do que temos feito, 57  

mas sabemos que também há uma interlocução do retorno desse de trabalho que são 58  

os pesquisadores, uma vez que eles pressionam no sentido de trabalhar em 59  

laboratórios, mesmo respeitando os protocolos, mas isso é algo que certamente vai 60  

acontecer de modo diferente nas unidades,  então é preciso que estejamos atentos e 61  

solidários também ao que pode acontecer em todos os países onde as atividades 62  

voltaram e sobretudo as aulas e tiveram que recuar exatamente por causa disso que 63  

havia mencionado, a dinâmica de funcionamento da pandemia e da possibilidade de 64  

uma segunda onda, de uma terceira, etc. Item 2. Expediente das Comissões e 65  

Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Com a palavra, a Professora Doutora 66  

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto comenta que não houve nesse período 67  

reunião do Co e que a próxima está prevista para o dia 15 de setembro p.f. Na ocasião, 68  
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o Senhor Diretor menciona, que a partir  da última sessão da Congregação, fará rodízio 69  

das falas das comissões, começando, hoje pela CCEx. b. Comissão de Cultura e 70  

Extensão Universitária: Com a palavra, a Professora Doutora Maria Ângela Borges 71  

Salvadori informa que na reunião ocorrida no dia 17 de agosto, tudo está caminhando 72  

pela excelência do trabalho dos funcionários da CCEx, Comunicação e Mídia, STIFE, 73  

que estão ajudando muito. A seguir, menciona que a Feira USP e as Profissões  74  

acontecerá on-line , que de alguma forma é uma desobediência. Explica, na ocasião, 75  

que a ideia é que ela fosse realizada nas unidades, com estúdios montados e, portanto, 76  

isso exigiria a presença de bastante gente, com receio de que isso não fosse muito bem 77  

feito, foram solicitados vídeos para todos e estamos tentando organizar a nossa 78  

programação e efetivamente quem vai colocar a feira no ar são as pessoas que 79  

trabalham na CCEx, no Apoio, na Mídia e no STIFE. Comunica, na sequência, que na 80  

última reunião foi discutida a questão do Programa da Terceira Idade, que agora se 81  

chama USP 60 mais  para saber se iríamos aderir ou não ao referido programa nesse 82  

semestre e foi decidido que todas as matrículas pudessem ser feitas de modo remoto. 83  

Nesse sentido, reitera que foi realizada essa adesão para dizer que a USP vai participar 84  

desta edição de modo excepcional e que além dos cursos há uma proposta de que as 85  

atividades de extensão contemplem vagas para essa população. Finaliza, dizendo que a 86  

comissão está na fase de aprovação de alguns relatórios acadêmicos de cursos de 87  

atualização e de extensão universitária, onde discutimos os projetos inseridos naquele 88  

edital que está ligado à ODS/ONU, foram cinco projetos inscritos na verdade e eles não 89  

existiam nessa edição, combinou que fosse feita uma classificação, era só aprovar ou 90  

não aprovar, e os projetos foram aprovados com a elaboração de um parecer prévio 91  

sobre cada um deles na unidade, sendo que o resultado final sai por esses dias. 92  

Convida a todos os membros, que nos dias 03 e 04 de setembro, na semana que vem, 93  

para que entrem no site da Feira USP e as Profissões  da nossa unidade para verem, e 94  

que seja do agrado de todo mundo.  c. CCInt.: Com a palavra, a Professora Doutora 95  

Ana Luiza Jesus da Costa diz que está feliz, apesar da tristeza que estamos vivendo 96  

nesse mundo, comenta que recentemente foi lançado o edital das Bolsas Santander 97  

para a América Latina, Portugal e Espanha, cuja bolsa é para intercâmbio da graduação, 98  

sendo que as inscrições para essas bolsas foram até o dia 23 de agosto e que foi 99  

lançado também o edital AUCANI de bolsas que é para o restante do mundo e que vai 100  

até 11de setembro. Explica para pleitear essas bolsas é necessário que os estudantes 101  

tenham passado por processo seletivo na unidade. Na ocasião, relata a possibilidade de 102  
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intercâmbio para o segundo semestre de 2020, as pessoas que selecionamos no início 103  

desse ano foram transferidas para o primeiro semestre de 2021, caso haja claras 104  

condições adequadas, embora isso fosse definido por critérios estabelecidos pelo grupo 105  

de apoio que a AUCANI montou, tendo em vista o comunicado AUCANI nº 98/2020. O 106  

estabelecimento de convênios entre a FEUSP com as instituições do exterior e mesmo 107  

aqui do Brasil estão acontecendo de forma remota. Esclarece que nesse período, antes 108  

da última reunião da Congregação, houve retorno dos estudantes estrangeiros de 109  

graduação e de intercâmbio nesse semestre aos seus países de origem. Quanto aos 110  

estudantes da FEUSP que estavam no exterior também já retornaram, com exceção da 111  

aluna Tais Longo, que prorrogou o intercâmbio em Portugal e uma aluna da Licenciatura 112  

que está ligada no grupo de pesquisa do Professor Doutor Emerson de Pietri que 113  

prorrogou seu intercâmbio na Colômbia. Expressa que apesar da atividade remota 114  

emergencial estão recebendo relatórios que afirmam que a experiência foi muito 115  

proveitosa. Explica que vai realizar a primeira reunião da comissão no dia 31 de agosto 116  

de forma remota, pois já tem uma pauta acumulada. d. Comissão de Pós-Graduação: 117  

Com a palavra, o Professor Doutor José Sérgio Fonseca de Carvalho comunica que 118  

participou da primeira reunião na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Comissão de 119  

Legislação e Normas, na qual foi aprovado a prorrogação dos prazos até 180 dias, com 120  

uma leve modificação em relação ao funcionamento anterior, que era mais ou menos 121  

automático, automaticamente recebiam, e hoje essas eventuais prorrogações serão 122  

feitas a partir de um pedido do orientador. Explica que isso não implica em nenhum tipo 123  

de cerceamento da prorrogação e a única questão que foi levantada ali, a qual ele se 124  

manifestou favoravelmente, e que ele pautou, é o fato de equilibrar um pouco é o fato 125  

direito dos alunos que estão com os trabalhos em cursos, com o direito daqueles que 126  

pleiteiam uma vaga na pós-graduação. Reitera, no momento, que está acontecendo 127  

para muitos orientadores, estão com acúmulo e talvez não podendo aceitar novos 128  

orientandos. A orientação foi que cabe ao orientador decidir e por condições objetivas, 129  

por exemplo, impossibilidade em pesquisas empíricas, e condições subjetivas, as 130  

condições de trabalho de seu orientando, se ele deve receber mais 180 dias, mais 90 131  

dias. Uma vez sendo acordado entre orientador e orientando o prazo, ele é 132  

encaminhado à CPG, aprovado automaticamente e enviado à Pró-Reitoria, e também se 133  

os alunos não entrarem em acordo com o seu orientador acerca dessa prorrogação, 134  

terão o direito de recorrer à CPG. Na sequência, comunica que o segundo assunto, esse 135  

bastante importante, é que houve uma nova distribuição das alíneas da verba do 136  
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PROAP, uma vez que havia muitas reclamações por parte de alunos e professores. 137  

Nesse sentido, informa o Senhor Ricardo Dias Sacco montou um pequeno questionário 138  

o qual foi encaminhado ao corpo docente e discente e que 20% destes responderam, 139  

que para eles é bastante representativo, e a partir destas respostas estimaram uma 140  

nova distribuição para alunos e professores, lembrando que foram efetivados reajustes e 141  

regularização dessas alíneas para edição, revisão, tradução, compra de softwares de 142  

uso comum da FE, verba para viagens e diárias, e dois casos de alunos com viagens 143  

marcadas para o Canadá e volta para o Brasil, e em breve receberão aprovação dessas 144  

alíneas. Noticia, na oportunidade, que na primeira semana de setembro deve apresentar 145  

o primeiro esboço dos projetos de pesquisa para mestrado e doutorado, da Circular nº 146  

25/2020 do CNPq, que concentra, pois retirou as bolsas que eram dadas diretamente ao 147  

programa e vão vinculá-las agora aos projetos de pesquisas da unidade e essa a 148  

redistribui. Nesse sentido, expressa que vai encaminhar às áreas e até o dia 18 de 149  

setembro tem que encaminhar à CAPES. Não tem notícias sobre aprovação do 150  

regulamento da CPG na Comissão de Normas, já solicitou várias vezes que o assunto 151  

fosse pautado, pois eles têm algumas dúvidas, mas elas não chegam a nós. e. 152  

Comissão de Graduação: Com a palavra, a Professora Doutora Rosângela Gavioli 153  

Prieto informa que vai falar cinco pontos, sendo que o primeiro se trata de que não tem 154  

informação do CoG porque a reunião ordinária foi suspensa e foi remarcada para hoje à 155  

tarde, a partir das 13 horas. A seguir, comunica que na reunião ordinária da CG 156  

propuseram a elaboração de uma enquete para tentar avaliar o primeiro semestre letivo 157  

de 2020. Explica, na ocasião, que fizeram essa enquete em conjunto como o Programa 158  

Autonomia Acadêmica (PROACAD), para não ter desdobramentos de muitos 159  

instrumentos, com o prazo encerrado ontem de respostas, e temos alguns destaques: 160  

672 respostas, sendo 286 da Pedagogia, de um total de 893 matrículas, sendo 32% 161  

desse total; 71 respondentes dos potenciais dos 180 ingressantes, o que significa 40% 162  

da totalidade dos ingressantes, porque o questionário tinha dupla tarefa, avaliar o 163  

semestre anterior e também captar informação sobre os ingressantes. Os demais 164  

respondentes, 386 são das demais licenciaturas, com 69% de participação de 165  

estudantes dos cinco cursos da FFLCH/USP. Das informações, 117, dos 672, ou seja, 166  

aproximadamente 17%, informaram que o acesso à INTERNET é insatisfatório e os 167  

demais têm acesso satisfatório. Das atividades que eles consideraram menos 168  

proveitosas em vários formatos de resposta, a apresentação de trabalhos foi finalizada 169  

por 53%; agora, quanto à avaliação do seu aproveitamento, 330 colocaram com 170  
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aproveitamento abaixo do esperado; 120, acima do esperado e 222 como esperavam 171  

ser o seu aproveitamento. Explica, no momento, que são dados ainda iniciais e que 172  

estarão trabalhando para disponibilizar para todos da comunidade USP, o mais rápido 173  

possível, o resultado mais amplo dessa enquete. O segundo ponto é sobre a Reunião 174  

Pedagógica que foi realizada na segunda-feira e quer deixar o seu agradecimento aos 175  

colegas da participação ampla da CG e das CoCs e também do GAED, para discutir a 176  

formulação de um documento que tenha algumas orientações mínimas que puderem ser 177  

aí orientadores do trabalho para o segundo semestre de 2020 e também agradecer a 178  

rápida ação da direção da FEUSP. Na oportunidade, comunica que em relação aos 179  

matriculados nas turmas para o segundo semestre, embora o semestre comece bem 180  

próximo, no dia 14 de setembro, a fase de deliberação dos requerimentos ocorre 181  

automaticamente até o dia 01 de setembro, então pede aos docentes que estão ouvindo 182  

essa reunião que retardem um pouco a extração de suas listas de alunos. Explica, no 183  

momento, que depois de 01 de setembro estará analisando solicitações de estudantes 184  

que tiveram problemas em registrar seus pedidos via requerimento, principalmente, 185  

daqueles que são ingressantes ou dos currículos 48014 e 48015, com grande 186  

probabilidade de se formar ainda em 2020. O quarto ponto é fazer um apelo para todos 187  

vocês, se algum docente, estudante ou funcionário tiver algum notebook ou mesmo 188  

desktop, favor entrar em contato com ela, porque está havendo vários pedidos de 189  

estudantes cujos equipamentos estão quebrados, numa ação colaborativa. Na ocasião, 190  

o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que a Professora Doutora Maurilane de 191  

Souza Biccas possui um equipamento que pode ser emprestado aos alunos. Por último, 192  

a Senhora Presidente da CG/FEUSP, informa que está cuidando da distribuição didática 193  

para o primeiro semestre de 2021. f. Comissão de Pesquisa: Com a palavra, a 194  

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim informa que foi realizada a reunião 195  

do Conselho de Pesquisa na semana passada e tem alguns informes e chama atenção 196  

sobre problemas no Diretório de Grupos do CNPq, do qual muitos Grupos de Pesquisas 197  

foram excluídos e terão que ser cadastrados novamente, para ser certificados, com isso 198  

solicita que os docentes chequem se os seus grupos estão na plataforma ou não, 199  

lembrando que existe um guia elaborado pela PRP que é bastante didático, passo a 200  

passo de como deve ser feito, e todo fluxo é no sistema ATENA e que o trâmite é 201  

bastante rápido. Na ocasião, comunica que talvez seja publicado na próxima semana o 202  

novo edital do Programa de Apoio à formação de uma infraestrutura institucional de 203  

pesquisa aos Novos Docentes da USP, na fase de lançamento, que vem como 204  
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remanejamento orçamentário no valor de R$ 15.000,00, para a unidade, desde agosto 205  

do ano passado até agora, uma vez que nesse período não tivemos muitas 206  

contratações. A seguir, relata que outra coisa importante em torno situação da Pandemia 207  

foi lançada uma Plataforma chamada , que é um programa de doações de 208  

pessoas físicas e jurídicas, mas o que tem chamada a atenção é quantidade de pessoas 209  

físicas doando (3.000) que o Pró-Reitor explicitou que isto pode ser visto como 1º passo 210  

para uma cultura de recepção de doações da sociedade em geral. Na sequência, 211  

menciona que o Pró-Reitor falou sobre o Plano USP de retorno das atividades 212  

presenciais, no primeiro momento, seriam os campi de São Carlos e do Butantã, como 213  

em laboratórios e pesquisa de campo, o que colocaria em risco algumas comunidades e 214  

a orientação é que pesquisa de campo deve ser evitada, e a retomada somente para as 215  

atividades essenciais, e que outras coisas devem ser pensadas a partir de outubro. 216  

Explica quem tinha bolsistas do PIBIC no ano passado já está sabendo, o CNPq depois 217  

de obrigar a fazer uma coleta de informações, porque num primeiro momento as 218  

prorrogações de bolsas só seriam analisadas caso a caso, mas os pedidos só poderiam 219  

ser recebidos a partir das instituições e a USP fez todo um trabalho junto às comissões e 220  

depois voltaram atrás e prorrogaram por mais um mês para todos e eles estão atrasados 221  

na definição das cotas por instituições. A USP recebeu 70 bolsas PIBIC, sendo 55 são 222  

para propostas individuais e 15 para proposta por grupo e sabe que a gente vai receber 223  

bolsa PIBIC/Ensino Médio, porque a USP tem nota 10 e as bolsas têm vigência de 12 224  

meses. Em relação ao PUB, foram 4.500 bolsas, 1483 foram atribuías às comissões de 225  

pesquisa e dos 27 projetos aprovados, somente 21 bolsas foram atendidas, sendo 21 226  

projetos contemplados. Menciona que foi aprovada também nessa reunião da CoPq, 227  

uma Resolução que dispõe sobre Subdelegação de Competência às Unidades,  228  

Institutos Especializados, Museus e Agentes da USP de Inovação para formalização de 229  

convênios, contratos, termos de transferência de material, acordos de confidencialidade 230  

e respectivos termos aditivos e encerramento para objetos preponderantes de pesquisa. 231  

A proposta será avaliada pelo Conselho Universitário e é para descentralizar algumas 232  

responsabilidades e competências para agilizar a tramitação de convênios em geral, 233  

sem perder a segurança jurídica. 3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação 234  

da FEUSP: A Professora Marlene Isepi justificou sua ausência. 4. Expediente dos 235  

Membros da Congregação: Com a palavra, a Professora Doutora Maurilane de Souza 236  

Biccas informa que já conversou com o Senhor Diretor a respeito da realização de um 237  

evento para comemorar os 100 anos de Paulo Freire, em 2021, e pensar em um 238  
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calendário para isto e a CCEx já começar a fazer a divulgação desse Congresso, com 239  

apresentação de pesquisas, rodas de projetos educativos e culturais, etc. Na sequência, 240  

relata um caso muito triste que aconteceu com uma nossa aluna do Curso de Pedagogia 241  

que entrou e em 2012. Explica que um professor inglês, Célio Jonh, que mora na 242  

Flórida, EUA, há mais de vinte dias vem ligando para saber a respeito de sua prima Leila 243  

Bacari, que ficou desaparecida a partir de 2017, sendo que não se matriculou em 244  

nenhuma disciplina em 2017, e que havia falecido e que gostaria de saber informações a 245  

respeito do acontecido. Na ocasião, a Professora Maurilane lembra que ela era nascida 246  

no Senegal, mas que a família estava morando na Costa do Marfim e que seu 247  

passaporte era desse país. Relata que era uma pessoa bastante tímida e não tinha 248  

muitas amizades, sendo que em um dos trabalhos por ela realizado fez uma 249  

apresentação da educação no Senegal e que estava bastante deprimida. Menciona que 250  

ela ficou desaparecida e que os seus vizinhos avisaram a polícia do mal cheiro que 251  

vinha de seu apartamento na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na altura do Bairro 252  

do Rio Pequeno e que foi enterrada no cemitério Dom Bosco, em 26/06/2017.  e que 253  

frequentava a Igreja Testemunha de Jeová, mas por tal motivo, por ser mulçumana, não 254  

tinha mais contato com a sua família. Conta que informou à Professora Doutora 255  

Rosângela Gavioli Prieto do ocorrido e verificou que somente a família pode ter acesso 256  

ao laudo do IML e que encaminhará essas informações à família. Com a palavra, o 257  

Professor Doutor Marcos Garcia Neira expressa que o assunto é de maior importância 258  

entre nós e que precisa de um tempo para avaliar e pensar em fazer essa comunicação 259  

com a família e que a Professora Doutora Maurilane de Souza Biccas já tem uma 260  

sugestão. Com a palavra, a Professora Doutora Karina Soledad Maldonado Molina 261  

expressa a sua consternação com essa informação. 262  

Comunica fato que aconteceu neste último mês, o último informe a respeito dos 263  

programas PIBID/Residência Pedagógica a CAPES havia garantido início no mês de 264  

agosto. Em função do calendário escolar enviamos ofício informando o dia 17 de agosto 265  

para o início das atividades. Explica que 80% das instituições de ensino superior definiu 266  

o início dos dois programas entre agosto/setembro, sendo que no ofício da CAPES 267  

indicava a possibilidade era em quatro meses agosto/setembro/outubro e 268  

novembro. Menciona que no dia 11 de agosto foi recebido um e-mail com uma Portaria 269  

do Presidente da CAPES, Professor Benedito Aguiar, dizendo que os programas só 270  

poderiam ter início em dois meses outubro ou novembro. Reitera que instituições já 271  

tinham iniciado suas atividades e nós tínhamos tudo preparado para o início no dia17 de 272  
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agosto. Informa que a discussão que aconteceu no WhatsApp com as técnicas da 273  

CAPES, demonstrou o desconhecimento da portaria por parte das profissionais. A 274  

Presidência da CAPES e o Diretor da Diretoria da Educação Básica e Formação de 275  

Professores Sr. Carlos Lenussa, fizeram esse documento, mandaram para todos, 276  

fizeram a Portaria e não avisaram as técnicas. Na oportunidade, expressa o que temos 277  

hoje: os programas não iniciaram e estão lutando para reverter o quadro foi elaborado 278  

um abaixo-assinado digital, com mais de 28.000 assinaturas. Foi proposto por essa 279  

portaria que as IES encaminhassem um novo ofício informando o início, a USP enviará 280  

os ofícios no último dia, marcando a posição contrária a essa mudança. Explica que 281  

essas informações são trazidas ára a congregação em função da nossa efetiva 282  

participação nos programas. Destaca que em nossa universidade para diversos 283  

estudantes contam com essas bolsas para sua sobrevivência, além das redes de ensino 284  

que contavam com o apoio desses programas para a realização de suas atividades. 285  

Salienta que na portaria a justificativa é que as redes de ensino não se prepararam par o 286  

ensino remoto o que não dialoga com a realidade vivida no estado de São Paulo. 287  

Ressalta, ainda, que a Pró-Reitoria de Graduação enviou dois ofícios, um deles 288  

questionando os motivos para o cancelamento do início dos programas, como também 289  

se oferecerá apoio jurídico, porque os estudantes têm todo o direito entrar com 290  

processos referentes à quebra do edital. O segundo ofício se refere ao artigo 9º que fala 291  

de casos omissos, foi elaborado um processo e enviado à CAPES. Finaliza, na ocasião, 292  

que esta informação foi feita com pesar. O Senhor Diretor agradece às preocupações da 293  

Professora Doutora Karina Soledad Maldonado Molina de veicular essas informações. 294  

A Professora Doutora Carmen Sylvia Vidigal Moraes menciona que solicitou a palavra 295  

mais para fazer uma pergunta, um entendimento, mas concorda com a Professora 296  

Maurilane de Sousa Biccas que é um caso bastante triste e que a Congregação poderia 297  

elaborar um documento de apoio e solidariedade à família da estudante. A seguir, 298  

pergunta à Professora Doutora Rosângela Gavioli Prieto dessa Reunião Pedagógica, 299  

que considera de maior importância, quais foram os critérios para chamada dos 300  

professores para essa reunião, uma vez que estava doente nesse período e que ela não 301  

foi chamada.  Com a palavra, a Senhora Presidente da CG informa que não houve 302  

nenhuma convocação e sim convite para todos os docentes da unidade. IIIª PARTE - 303  

ORDEM DO DIA  1. Transmissão ao vivo da Congregação. Colocado em discussão 304  

esse primeiro item o Senhor Diretor explica que ele requer uma explicação, que é uma 305  

explicação rápida, que foi a adoção a partir de 30 de maio, a transmissão ao vivo das 306  
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reuniões em função de uma pergunta que foi feita na reunião extraordinária, realizada no 307  

dia 12 de maio, a respeito da reorganização do calendário letivo, cujo tema era de 308  

grande impacto para a nossa comunidade, se a mesma poderia ser transmitida ao vivo, 309  

a Congregação não se opôs, tentamos transmiti-la, mas não conseguimos, porque 310  

descobrimos que o meet só autoriza a transmissão se for agendada previamente, então 311  

ficou acertado que a partir daquele dia nos faríamos à transmissão ao vivo das reuniões. 312  

Na ocasião, menciona que a direção reconhece que vocês foram pegos de surpresa, 313  

também não era algo que havíamos planejado, era em função da contingência daquele 314  

momento, e desde então temos transmitido as reuniões ao vivo. A propósito do assunto, 315  

relata que a partir de uma reunião das Chefias dos Departamentos na última semana, 316  

quinta-feira, os departamentos trouxeram esta questão e lembraram muito bem que 317  

seria necessária uma discussão mais profunda ou uma melhor avaliação. Explica, no 318  

momento, que em nome dos chefes dos Departamentos, em seu nome e o do Professor 319  

Doutor Vinício de Macedo Santos estão trazendo a seguinte proposta: reconhecemos 320  

que há momentos da reunião da Congregação que são de maior interesse, mas eles 321  

também envolvem a vida das pessoas, envolvem avaliações que são feitas, inscrições 322  

que são feitas, envolvem questões mais delicadas e que talvez esse tipo de colocação 323  

não fosse interessante circular e ficar disponível para todo mundo e, principalmente, ficar 324  

aberto na INTERNET, sendo este o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é 325  

muito importante, que os membros são representantes ou na condição de Chefes de 326  

Departamentos, ou na condição de Presidentes de Comissões Estatutárias, ou na 327  

categoria de representantes de categorias docentes (Doutor, Associado e Titular) na 328  

Congregação, então os temas tem que ser discutidos com antecedência, porque é um 329  

tema que interessa para algum segmento e se é um tema de interesse mais geral e que 330  

precisamos debater, a partir daquelas colocações que trazemos de reuniões prévias. O 331  

sentido da democracia é que a gente possa representar os nossos representados e 332  

trazer as colocações, ideias, argumentos, pontos de vista, com antecipação. Em função 333  

disso, e por estarmos vivendo um momento bastante delicado, um momento de 334  

pandemia, pensa que podemos reavaliar essa questão de transmissão ao vivo, mas a 335  

gente preza muito pela comunicação, preza muito pela circulação das informações e 336  

como a ata demora trinta dias para ser aprovada na reunião seguinte e ela fica 337  

disponível na INTERNET sempre, poderíamos preservar o momento dos informes 338  

(Expediente) como momento aberto e a Ordem do Dia, fechar a transmissão ao vivo. 339  

Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos acha que hoje temos uma 340  



11  
  

parte de reunião aberta que começa às 11h00 e essa discussão envolve mais tempo e 341  

crê que é uma questão em relação à Congregação, ao CTA e aos órgãos colegiados, 342  

seja em relação que o Estatuto requer sigilo é para todos os colegiados, deixar em 343  

suspensa essa discussão e que pudesse fazer essa consideração na próxima 344  

Congregação, levando em conta a ideia de que as pessoas reflitam um pouco mais 345  

sobre isso e discutam sem medo de ser feliz. A seguir, em votação, a Congregação 346  

aprovou que o assunto fica transferido para a próxima Congregação. 2. CONCURSO: 347  

2.1. Abertura - Concurso de Livre-Docência. Memo. EDM/122/FE/10082020. Of. 348  

EDF/52/FE/25/08/2020. Of. EDA/48/FE/25082020. Colocada em discussão e, a seguir 349  

em votação, a Congregação aprovou por 19 (dezenove) votos e 02 (duas) abstenções, a 350  

abertura de concurso de Livre-Docência para o EDA e EDM, uma vez que o EDF não vai 351  

abrir neste semestre em suas áreas. 3. CONVÊNIO: 3.1. Memo/EDM/123/10082020 - 352  

Termo de convênio Acadêmico Internacional entre a FEUSP e a University of 353  

KawaZulu-Natal School of Education (África do Sul), sob a coordenação do Prof. 354  

Dr. Agnaldo Arroio. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 355  

aprovou por 20 (vinte) votos e 01 (uma) abstenção. 3.2. Of.CPq/22/26082020 - 356  

Convênio a ser firmado entre a USP e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 357  

Tecnologia do Rio Grande do Sul, visando a possibilidade da realização de estágio 358  

pós-doutoral do Prof. Dr. Vicente Zatti. Colocada em discussão e, a seguir em 359  

votação, a Congregação aprovou por 20 (vinte) votos e 01 (uma) abstenção. 360  

4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. Memo/EDM/118/10082020 - Adesão no Programa 361  

Professor Sênior da Profa. Dra. Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno. Colocada 362  

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 20 (vinte) votos e 01 363  

(uma) abstenção. 4.2. Of. EDF/50/07082020 - Renovação no Programa Professor 364  

Sênior da Profa. Dra. Maria de Lourdes Ramos da Silva. Colocada em discussão e, a 365  

seguir em votação, a Congregação aprovou por 20 (vinte) votos e 01 (uma) abstenção. 366  

4.3. Of. EDF/51/07082020 - Projeto Pedagógico da Licenciatura Intercultural 367  

Indígena do Estado de São Paulo, apresentado pelo Prof. Dr. Elie 368  

Ghanem. Colocada em discussão foi retirado de pauta devendo ser discutido em outra 369  

oportunidade. 4.4. Portaria - Estabelece critérios para o aproveitamento de estudos 370  

para o Curso de Licenciatura em Pedagogia e demais Licenciaturas da FEUSP. 371  

Colocada em discussão e, tendo em vista o adiantado da hora, ficou para a próxima 372  

sessão da Congregação. 4.5. Ações da FEUSP a respeito do PL 529/2020. Reunião 373  

Aberta da Congregação. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença 374  




