
521ª 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 quinto do 3  

mês de junho de dois mil e vinte, realizou-se a 521 Reunião Ordinária da 4  

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

Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: 6  

Professores Doutores Vinício de Macedo Santos, Rosangela Gavioli Prieto, Ermelinda 7  

Moutinho Pataca, Fabiana Augusta Alves Jardim, Claudia Valentina A Galian, Claudia 8  

Rosa Riolfi,Vivian Batista da Silva, Maria Ângela Borges Salvadori, Rubens Barbosa 9  

de Camargo, Agnaldo Arroio, Bruno Bontempi Júnior, Carlota Josefina Malta Cardozo 10  

dos Reis Boto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Ana Luiza Jesus da Costa,  Maria 11  

da Graça Jacintho Setton, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Katiene Nogueira da Silva, 12  

Teresa Cristina R. Rego de Moraes, Maurilane de Souza Biccas e Karina Soledad 13  

Maldonado Molina, Senhora Miriam Fernandes Muramoto, representante discente da 14  

pós-graduação e a  Senhora Letícia Pires de Oliveira, representante dos servidores 15  

não docentes. A Professora Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação e a 16  

Senhora Carina Matheus Pereira representante discente da graduação, 17  

compareceram à sessão, como convidadas da Direção.  Havendo número legal o 18  

Senhor Diretor declara aberta a 521ª Reunião Ordinária da Congregação da 19  

FEUSP. Iª PARTE  EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. 20  

Iniciando o Expediente da Diretoria, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira dá boas 21  

vindas às Professoras Doutoras Claudia Valentina Assumpção Galian, Claudia Rosa 22  

Riolfi, como representantes da categoria de Associados, e Teresa Cristina Rebolho 23  

Rego de Moraes, como representante dos Professores Titulares, que agora fazem 24  

parte da Congregação, pois foram eleitas para complementação de mandato. Na 25  

ocasião, informa que no Expediente da Diretoria vai adotar um procedimento de ser o 26  

mais sintético possível, pois a pauta é longa. Nesse sentido, comunica que tiveram na 27  

semana passada, a Reunião dos Dirigentes, uma parte importante do conteúdo todos 28  

já ficaram sabendo, pois foi disponibilizada no mesmo dia. Relata que nessa reunião 29  

tiveram dois assuntos principais: um foi de um plano de reorganização da Reitoria 30  

elaborado por um GT e depois discutido no CoG e quem fez a apresentação foi o 31  

Professor Doutor Luiz Gustavo Nússio, que é o coordenador da CODAGE, o qual 32  

abordou as questões financeiras e esse assunto voltou na terça-feira, na reunião do 33  



Conselho Universitário. Menciona que o Reitor foi enfático em dizer que estamos 34  

vivendo momentos difíceis, que viveremos mudanças, não só estruturais, mas 35  

também de comportamento e que se estenderão para os próximos anos. Explica, que 36  

na avaliação do Reitor o impacto maior será na graduação e deixou bem claro que 37  

teremos que tomar medidas duras e que ele conta com os diretores para fazer, 38  

quando necessário. Informa, na oportunidade, que entraram no assunto da resolução 39  

que vai alterar a realização dos concursos, cujo documento foi enviado aos chefes de 40  

departamentos. Esse assunto também foi discutido no Co. Item 2. Expediente das 41  

Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Com a palavra, a 42  

Professora Doutora Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto comenta que 43  

estava em aula, então entrou mais tarde na reunião. Informa que um dos tópicos 44  

importantes foi a questão dos concursos, onde foi referendada a resolução que define 45  

procedimentos para realização de concursos de livre-docência durante a pandemia, 46  

sendo que a prova escrita deve contar com o candidato e o presidente da banca e as 47  

demais etapas deverão ser feitas de maneira remota. Comenta que alguns 48  

conselheiros entendiam que deveriam também discutir a legislação que veda a 49  

possibilidade dos concursos de ingresso, tanto de doutor e quanto de titular e o Reitor 50  

assinalava que se tratava de uma legislação e, portanto, não estaria em discussão. 51  

Na sequência, relata que ocorreram as apresentações dos Pró-Reitores, sendo que o 52  

Pró-Reitor de Pós-Graduação afirmou que as bancas estão acontecendo 53  

tranquilamente; o Pró-Reitor de Graduação disse que o e-Disciplinas vem sendo 54  

muito acessado; a Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária falou dos cursos 55  

de extensão que estão disponíveis on-line e o Pró-Reitor de Pesquisa colocou que a 56  

pandemia favorece relações internacionais. Finaliza dizendo que foi basicamente isso 57  

que assistiu. Complementando, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira diz que fica a 58  

cargo dos departamentos discutirem sobre a realização dos Concursos de Livre-59  

Docência, lembrando que a obtenção do título de Livre-Docência nesta fase, até o 60  

final de 2021, não habilita ao cargo de Professor Associado. Quanto à realização de 61  

Processos Seletivos, explica que estão aguardando a legislação da Procuradoria 62  

Geral (PG). Na ocasião, comenta que na primeira parte da reunião do Co, o 63  

Presidente do CoP, fez apresentação sobre a questão orçamentária da USP, onde 64  

mostrou que a primeira foi a fase da inocência, que ia passar logo, e agora é a fase 65  

do tempo para entender e depois passaremos para a fase das ações possíveis. Disse 66  

que o repasse nesse mês já teve uma diminuição grande, estando com saldo muito 67  



reduzido, não está prevendo um desastre, mas é possível que aconteça. Com a 68  

palavra, o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos também dá boas-vindas às 69  

colegas que passam a integrar a Congregação. Comunica, na oportunidade, que foi 70  

criado a partir do trabalho na CG, o Grupo de Apoio a Estratégias Digitais que está 71  

funcionando hà três semanas e é composto pelos professores Doutores Carla 72  

Biancha Angelucci, Rosenilton Silva de Oliveira e Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, 73  

pelo funcionário Maurilio Marchi dos Santos, pelas estudantes Jady e Gabriela e pelas 74  

Professoras Sêniores Stela Conceição Bertholo Piconez e Vani Kenski. Explica que a 75  

ideia do grupo é de ajudar no manejo das tecnologias  e ferramentas, centralizar as 76  

demandas por apoio que se refere às estratégias digitais. Explica que eles não 77  

respondem a tudo, quando não conseguem, podem endereçar a quem possa resolver 78  

como STIFE e STI ou mesmo outros docentes que tenham uma maior familiaridade 79  

com os recursos e ferramentas. Explica que o grupo criou um e-mail que funciona 80  

como um canal para demandas, não só para docentes, mas também para 81  

funcionários, nas suas necessidades de trabalho remoto. Outra ação é a criação de 82  

repositório de informações, tutoriais, literatura sobre o tema e ficará dentro da pasta 83  

virtual criada pela CG e também em um ambiente virtual de aprendizagem dentro do 84  

e-Disciplinas. Tem produção de curtas aulas sobre ambientes e disciplinas, de 85  

ferramentas etc. É um grupo que está sendo muito ativo e tem procurado trazer esse 86  

apoio. A direção considera que é uma iniciativa importante e que nessas condições 87  

que estamos de pouco domínio e uma exigência cada vez maior de usar os meios 88  

remotos, essa é uma solução muito promissora e positiva. Cumprimenta as pessoas 89  

que se dispuseram a fazer parte do grupo que é coordenado pelos Professores 90  

Doutores Carla Biancha Angelucci e Rosenilton Silva de Oliveira. Com a palavra, o 91  

Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que conforme foi combinado na última 92  

reunião irá começar o Expediente das Comissões pela CCInt, mudando, assim, a 93  

ordem da apresentação das comissões. b. CCInt.: Com a palavra, a Professora 94  

Doutora Ana Luiza Jesus da Costa comenta que a Professora Doutora Carla Biancha 95  

Angelucci já havia comunicado na última Congregação que tomaram a decisão de 96  

suspender as viagens, porque até a própria a Universidade, nas diretrizes 97  

estabelecidas, suspende viagens nacionais e internacionais e recepção de 98  

estrangeiros e, nesse sentido, não estão recebendo intercambistas. Relata, na 99  

ocasião, que abriram edital de vagas e há previsão em 2021, de enviar intercambistas 100  

nossos, caso haja condições para isso. Informa, na sequência, que a Universidade da 101  



Lituânia, disponibilizou mais duas vagas que foram preenchidas para 2021. Informa 102  

que foi aberto curso online  de português para estrangeiros na AUCANI. Informa 103  

também que os intercambistas que ainda estão aqui já teriam que voltar em julho, 104  

mas está sendo difícil obter voos internacionais. c. Comissão de Cultura e Extensão 105  

Universitária: Com a palavra, a Professora Doutora Maria Ângela Borges Salvadori 106  

informa que Conselho que ocorreu em 04 de junho e o aspecto fundamental foi a 107  

simplificação dos registros das atividades de Cultura e Extensão no Sistema Apolo. 108  

Explica que foi realizada a demonstração de como vai funcionar. Explica que os 109  

docentes poderão cadastrar todas suas atividades no sistema, até as retroativas, a 110  

comissão de cada unidade avalia o cadastro da atividade, aprovando-a ou 111  

devolvendo-a para ajuste, o sistema valida e a atividade já passa a ser vista também 112  

no relatório de atividades do docente. Enfatiza que é uma modernização que já era 113  

cobrada e esse novo arranjo estará pronto a partir de 01 de julho. Diz que a Pró-114  

Reitora comentou que as reuniões do Conselho permanecem nesse modo remoto, 115  

mesmo quando tivermos condições de retorno. Lembra que a Feira das Profissões 116  

terá que ser virtual. Aproveita a ocasião para agradecer a Senhora Roberta Bido de 117  

Almeida, pois tiveram que finalizar as questões dos vídeos num momento bem difícil e 118  

que entregaram tudo o que foi combinado e também a sugestão do Professor Doutor 119  

Marcos Garcia Neira, de um vídeo da Escola de Aplicação, foi acatada. Em 120  

continuação, A Senhora Presidente da CCEx lembra que a Pró-Reitoria de Cultura 121  

está pensando em como agregar todas essas atividades online  que se está fazendo 122  

lives, palestras etc. Concorda com uma avaliação, pois tem muita coisa a ser 123  

pulverizada e que talvez devêssemos fazer menos coisas, mas mais concentradas e 124  

com mais visibilidade. Diz que não sabia que existia um zoom business que permite o 125  

aumento de pessoas em atividades síncronas, até 500 pessoas. Comenta isso porque 126  

vários dos nossos colegas procuraram a Comissão para dizer da possibilidade da 127  

utilização de uma ferramenta online  que congregasse um número maior de 128  

participantes, que naquele momento não tinha como oferecer. Pergunta se alguém 129  

tem notícia sobre isso, pois o custo dessa ferramenta é de R$ 17.000,00. Na 130  

sequência, falando agora da Comissão de Cultura, informa que em relação à Escola 131  

de Aplicação, estão solicitando os equipamentos, tendo em vista que alguns alunos 132  

que estão sem INTERNET possam acompanhar as aulas. Informa, ainda, que avaliou 133  

53 projetos do PUB na área de Cultura e Extensão e que se faz muita coisa, mas a 134  

visibilidade é pequena. d. Comissão de Pós-Graduação: Com a palavra, a 135  



Professora Doutora Ermelinda Moutinho Pataca comunica que receberam uma verba 136  

da Pró-Reitoria, com o saldo ainda do PROAP. Informa que a FE é a Unidade que 137  

ainda tem mais dinheiro disponível, mas talvez tenha outros repasses do PROAP e o 138  

saldo atual é de R$ 120.000,00. Diz que temos problemas para o uso desses recursos 139  

que já tem acontecido desde o início da gestão, quando da mudança 140  

PROEX/PROAP, e sempre teve muita limitação para esse uso. Informa que já 141  

conversou com o Professor Doutor Marcos Garcia Neira sobre essa questão, porque 142  

estavam usando recursos principalmente para passagens aéreas, diárias e auxílio 143  

financeiro dos estudantes, mas no momento em que estamos não dá para usar 144  

recursos para isso. Coloca que terão que readequar esses recursos, pois temos 145  

demandas, recursos e possibilidades de compra, mas precisam ter ajuda do setor que 146  

faz isso. Esclarece que não cabe só a gestão da Pós-Graduação sobre o uso dos 147  

recursos. Comunica que será discutido na próxima reunião da CPG, e que já está 148  

fazendo levantamento das alíneas dos regulamentos da CAPES, pensar como fazer 149  

esse levantamento pelas áreas para ver o levantamento de possibilidades de 150  

demanda do uso dos recursos e fazer chegar aos professores as demandas, pois 151  

agora tem toda uma adequação para questão da distância. Será preciso ver se é 152  

possível comprar computadores e novamente tentar esse serviço de edição, tradução 153  

de textos e artigos e possivelmente a criação de sites e programas que viabilizem 154  

toda essa demanda para adequação com essas atividades remotas. Continuando, 155  

comunica que a Comissão de Bolsas se reestruturou, fizeram um edital emergencial 156  

porque tem seis bolsas vagas de mestrado. Menciona que em relação ao relatório 157  

CAPES, foi finalizado o período de levantamento, mas houve alterações na 158  

plataforma Sucupira para inserção de algumas atividades técnicas e também 159  

anteciparam o calendário do relatório final no Sucupira para 20 de dezembro. 160  

Comunica, ainda, que terão reunião com as coordenações de área na terça-feira, para 161  

repassar todos os ajustes. Informa que conversou com o Professor Doutor José 162  

Sérgio Fonseca de Carvalho para ver como vão fazer o relatório final e ele ficou de 163  

fazer o levantamento geral das áreas. Diz que assim também é uma forma dele já ir 164  

entendendo o funcionamento do Programa, para posteriormente, assumir a 165  

Coordenação, a partir de janeiro. Com relação às disciplinas para o 2º semestre no 166  

total são 22. Foram 13 para o EDF, 06 para o EDM e  03 para o EDA e estabeleceram 167  

o calendário para o início das aulas do 2º semestre, para 31/08/2020. Com relação ao 168  

PAE, já começou a disciplina de Preparação Pedagógica oferecida pelo Professor 169  



Doutor Agnaldo Arroio. e. Comissão de Graduação: Com a palavra, a Professora 170  

Doutora Rosângela Gavioli Prieto informa que na última reunião do CoG, no dia 16 de 171  

junho, o tema principal foi o calendário e alguns dias antes todos foram surpreendidos 172  

pela imprensa de um calendário sem que o CoG tivesse aprovado. Explica, que 173  

ontem na coletiva do Governo do Estado de São Paulo, estavam anunciando a 174  

primeira etapa do retorno da educação paulista em 08/09. Menciona, na ocasião, que 175  

o Governador diante de uma jornalista, pediu para a responsável pela articulação com 176  

a Universidade se pronunciar e ela respondeu que, apesar das universidades estarem 177  

bem alinhadas com o calendário da Secretaria Estadual de Educação, as 178  

universidades têm autonomia e apresentarão sua proposta para 2020. Nesse sentido 179  

ela deu a entender que pelas características das universidades de ter muitos alunos 180  

por turma e uma grande possibilidade de aglomeração que continuaríamos 181  

remotamente no segundo semestre, independente desse calendário que será 182  

apresentado pelo Secretário da Educação. Lembra, ainda, que também houve uma 183  

indagação ao Pró-Reitor de Graduação, sobre essa data de 08/09 e a resposta que 184  

ele deu aos participantes do CoG foi só se tiver alguma alteração da Vigilância 185  

Sanitária, a USP continuará remotamente o ano de 2020. Comenta que estão num 186  

processo de realização de uma enquete com os docentes para fazer um levantamento 187  

dos planos acordados entre os docentes e estudantes para a finalização do primeiro 188  

semestre e ter elementos para planejar o segundo, enviando os documentos ao CoG. 189  

Em observância à possibilidade de requerer ajustes no calendário, em relação ao 190  

proposto para USP como um todo, pede para quem não respondeu que responda. 191  

Tiveram dia 23 uma reunião da CLAP, informa que continua como coordenadora 192  

dessa instância e estão fazendo várias propostas para o segundo semestre, no que 193  

se  refere ao resgate de espaços de discussão política e pedagógica de todos os 194  

coordenadores de curso, nas diferentes unidades que têm o curso de licenciatura. Na 195  

reunião estavam com representantes de cinco unidades e todos manifestaram 196  

absoluto desconforto de tomar conhecimento do calendário USP via imprensa, mas 197  

também puderam se manifestar como estavam planejando nas suas unidades as 198  

ações relativas ao primeiro semestre letivo. Das cinco unidades só uma vai poder 199  

seguir o calendário USP, todas as outras vão fazer propostas conforme sua realidade. 200  

Com relação às ações da CG, informa que os dados da enquete serão apresentados 201  

em uma reunião pedagógica, que a data será divulgada em breve e a proposta central 202  

será fazer uma avaliação sobre o desenvolvimento do primeiro semestre de 2020. 203  



Outra ação que está fazendo é que está numa busca ativa de estudantes de 204  

Pedagogia e pedindo aos professores que identifiquem quem está ou não fazendo as 205  

disciplinas, para ter certeza de quantos estudantes não conseguiram atingir até o 206  

momento. Em relação aos kits já foram entregues, mas em relação aos computadores 207  

localizaram 4 que podiam ser emprestados. Convida os docentes a avaliarem se tem 208  

algum equipamento para empréstimo. Na oportunidade, solicita ao Professor Doutor 209  

Marcos Garcia Neira explicar porque não estão fazendo empréstimo de computadores 210  

da sala Pró-Aluno. Informa também que numa ação da CG com a direção estão 211  

mantendo reuniões com os estudantes e na última no dia 17/06, duas falas foram 212  

muito fortes, uma é o excesso de atividades em algumas disciplinas, e o outro é que 213  

há docentes fazendo controle de frequência em atividades síncronas. Acha bem 214  

pouco adequado no contexto que estamos e que existem outras formas de registrar 215  

frequência. Comunica que ontem o CA pediu uma reunião com a CG para discutir 216  

demandas dos estudantes e demandas de representantes de turmas, porque fizeram 217  

uma ação tentando eleger ou indicar um estudante de cada turma que pudesse falar 218  

no coletivo. Lembra, que das unidades que estavam presentes na reunião da CLAP, a 219  

única que teve aumento de bolsa PEEG foi a FEUSP, passando de 20 para 21 bolsas 220  

e foi uma demanda específica que fez ao Pró-Reitor em nome dos cursos pela 221  

necessidade. Com a palavra, a Professora Doutora Claudia Rosa Riolfi lembra que o 222  

Programa Acolhe existe desde novembro de 2019, é um programa que está 223  

interessado em encontrar formas permanentes de cuidar do sofrimento psíquico 224  

implicando a todos. O grupo é formado por ela e pelas Professoras Doutoras Ana 225  

Karina A. Checchia, Rosângela Gavioli Prieto, Carla Biancha Angelucci, Maurilane 226  

Biccas de Souza e a funcionária Solange C. Francisco.  Eles funcionam por demanda, 227  

a pessoa escreve julgando qual é o problema e eles tentam articular envolvendo um 228  

grupo para encaminhamento para a questão. Explica, que com  a pandemia foram 229  

procuradas pela Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto tentando arrumar uma 230  

forma de ampliar as ações pensando na CPG, dos alunos que estivessem com 231  

problemas com as questões dos prazos, e nesta reunião ela comentou o resultado 232  

dessa enquete e mencionou que 30 alunos disseram que seria interessante ter um 233  

espaço de escuta para que pudessem falar o que estavam passando no momento de 234  

isolamento social, então o grupo responsável pelo Acolhe resolveu criar as Rodas 235  

Virtuais de Cuidado Colaborativo. Uma vez por semana durante uma hora resolveram 236  

fazer uma roda de conversa onde as pessoas têm esse espaço de diálogo, onde 237  



podem ampliar o repertório de enfrentamento do que temos vivido. A ideia é 238  

sistematizar os desafios onde possamos co-responsabilizar as pessoas na produção 239  

de solução institucional para os desafios. Abriram a princípio para estudantes da 240  

Pedagogia e há dias agendados até final de julho e depois provavelmente vão abrir 241  

mais dias. Explica que já foram duas rodas muito interessantes, a princípio as 242  

pessoas chegam tímidas, mas à medida que a roda avança as pessoas acabam 243  

encontrando maneiras de trabalhar em rede, quando percebem já estão produzindo 244  

conhecimento coletivamente no meio da Roda. De maneira que começa como uma 245  

queixa que estão sofrendo, terminando, vamos trabalhar juntos. Terminando pede 246  

para que as pessoas divulguem. Com a palavra, a Professora Doutora Karina Soledad 247  

Maldonado Molina comenta sobre o Programa Autonomia Acadêmica que é composto 248  

por ela e pelos Professores Dislane Zerbinatti Moraes, Émerson de Pietri, Jaime 249  

Francisco Parreira Cordeiro, Katia Cristina Silva Forli Bautheney, Rita de Cássia 250  

Gallego, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes e Evandro de Carvalho Lobão. 251  

Esse grupo vem se reunindo e conversando bastante, organizaram com os 252  

Profesores Doutores Emerson de Pietri e Dislane Zerbinatti Moraes e ela para fazer 253  

um movimento de aglutinar as demandas do programa e compartilhar com os demais 254  

colegas. Nesse movimento fizeram um e-mail aos estudantes, com a apresentação do 255  

Programa Autonomia Acadêmica. Comenta que receberam demandas pontuais 256  

extremamente importantes. Também fizeram um contato novamente, pois a primeira 257  

ação era atuar com os docentes do primeiro semestre, auxiliando e fornecendo 258  

informações sobre curso de escrita acadêmica, pensar sobre tutorias etc. Então 259  

retomaram o contato com os docentes para essa reorganização e já estão marcando 260  

a próxima reunião para as articulações. Estão também com propostas de atividades 261  

de produção de escrita acadêmica de alguns docentes deste Programa. Outra ação 262  

muito importante é que a Professora Doutora Katia Cristina Silva Forli Bautheney vai 263  

desenvolver atividades com grupos operativos, para tentar criar um vínculo entre 264  

esses alunos que estão no primeiro semestre e já entram na universidade sem essa 265  

possibilidade de um contato mais próximo. Diz que essas são as ações e quem quiser 266  

fazer parte do grupo será bem-vindo. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de 267  

Macedo Santos diz que o assunto tem afinidade com o que as Professoras Doutoras 268  

Claudia Rosa Riolfi e Karina Soledad Maldonado Molina falaram, pois foi criado na 269  

página da FEUSP, um espaço que se chama Mural Solidário da FEUSP, que é uma 270  

iniciativa do Comitê Permanente criado e pensado para atendimento de demandas da 271  



comunidade FEUSP no momento de pandemia e que as pessoas podem participar 272  

dessa rede solidária de diferentes maneiras como: oferecendo serviços, solicitando 273  

apoio, doando, trocas, compartilhar talento etc. A ideia é que essa iniciativa encoraje 274  

alunos, funcionários e docentes a se apresentar e buscar essa via que é de troca 275  

também. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira comenta que na 276  

fala da Professora Doutora Rosangela Gavioli Prieto ela pede para ele explicar porque 277  

não é tão fácil emprestar equipamentos. Informa que quase todas as máquinas que 278  

temos na FE em condições foram retiradas pelos funcionários e professores para 279  

fazer o trabalho remoto. As máquinas do laboratório dos estudantes ou das salas dos 280  

docentes estão com patrimônio em nome de um servidor da USP, ela pode ser 281  

retirada, mas tem que ser feita uma autorização. Além disso, lembra que essas 282  

máquinas não têm câmera nem microfone. Informa que fizeram várias reuniões com o 283  

STIFE e chegaram à conclusão de que seria muito difícil, pois precisam de um termo 284  

de responsabilidade que não existe. Ao emprestar esse equipamento para um aluno, 285  

qualquer dano que aconteça não tem como a USP fazer uma ação de ressarcimento, 286  

quem vai responder por esse bem será o funcionário ou o professor que fez o 287  

empréstimo e o que ficaria disponível para empréstimos são as CPUs. Todos os 288  

alunos que fizeram esse pedido foram encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação 289  

para que retirassem lá o referido Kit. f. Comissão de Pesquisa: Com a palavra, a 290  

Professora Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim informa que não tiveram mais 291  

reunião do Conselho, mas na última terça-feira fizeram a primeira reunião virtual da 292  

Comissão de Pesquisa pois precisavam fazer a classificação do projeto PIBIC, onde 293  

tiveram 10 inscritos e na próxima terça-feira terá uma reunião extraordinária, pois 294  

agora na pandemia teve uma mudança na dinâmica da avaliação e a Pró-Reitoria de 295  

Pesquisa descentralizou para as Comissões de Pesquisa a avaliação e classificação. 296  

Outra informação é que foram 2400 bolsas e só na linha de pesquisa foram 1800 297  

projetos em toda a universidade. Vão fazer essa reunião extraordinária para dar maior 298  

transparência e ficar registrado, porque é a primeira vez que estão fazendo isso. 299  

Lembra que até 07 de julho está aberto o edital de Apoio a Evento Científico Online. 300  

3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a 301  

Professora Marlene Isepi comenta que a Professora Maria de Fátima Parreira de 302  

Freitas Morissawa também está presente na reunião. Comunica que fecharam um 303  

documento: Escola de Aplicação em tempo de pandemia e isolamento social , que foi 304  

elaborado por orientação do Professor Doutor Marcos Garcia Neira e da Professora 305  



Doutora Shirley Silva que é a supervisora da EA e que já está disponível no site da 306  

Escola. Informa que ele foi amplamente divulgado entre as famílias e os professores 307  

que participaram da elaboração. Tem a descrição das ações, os princípios que está 308  

regendo o trabalho remoto da EA com as famílias e alunos. Explica que iniciaram com 309  

atividades, só pelo site, em pdf e depois foram entrando com outras formas de 310  

interação e nesse momento estão com cronograma de encontros com os alunos. 311  

Depois da elaboração desse documento tiveram outras ações como reunião com a 312  

APM, e também com as famílias. Estão agora com uma ação com a APM para 313  

conseguir doação de equipamentos por parte das famílias, que podem ser usados, 314  

mas em boas condições, ou um pool de famílias comprando equipamentos novos, ou 315  

doação em dinheiro diretamente na conta da APM, para cumprir o lema que está no 316  

documento que é: nenhum aluno menos. Informa que estão atendendo duas 317  

pesquisas com a Professora Doutora Ana Paula Zerbato, na área de Educação 318  

Inclusiva e outra das Ciências Sociais, de alunos sobre a pandemia. Explica, que 319  

conversaram muito com o Conselho de Escola sobre estágios, a Professora Doutora 320  

Vivian Batista da Silva estava presente na reunião e combinaram a possibilidade de 321  

estágios remotos com acesso às atividades que estão no site da Escola, com os 322  

documentos que estão produzindo nesse momento, as legislações que estão 323  

postando, orientações e também do Plano Escolar que fecharam. Informa que 324  

amanhã terão reunião com as três orientadoras para acertar os detalhes. Comenta 325  

também que tem mais dois estágios que já estavam engatados, um com a ECA e o 326  

outro com o Prof. Agnaldo para atender à demanda dos alunos. Diz que é importante 327  

manter a Escola viva. Com a palavra, a Professora Fátima Morissawa só registra uma 328  

observação sobre as reuniões com as famílias que foram duas com um número 329  

relativamente bom de participantes, em torno de 300 famílias nos dois momentos. Diz 330  

que é importante comunicar a sensação de insegurança das famílias, muitas dúvidas, 331  

quando retorna, como será feito, o que será a escola depois dessa pandemia, de que 332  

maneira vamos voltar? Ontem o governo do estado informou que o retorno será em 333  

08 de setembro. Com isso vieram perguntas com bastante força, no sentido de como 334  

será na escola, ela atende às determinações da USP ou atende às da SEE? etc. 335  

Essas são as impressões com o encontro com as famílias. De modo geral as famílias 336  

entendem o que estamos passando e acolhe o trabalho da Escola. Enfatiza a 337  

campanha de Nenhum Aluno a Menos, com relação a questão de acesso às 338  

atividades pela internet, para atender a todos. 4. Expediente dos membros da 339  



Congregação: Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio comunica que a 340  

Comissão responsável pelo estágio PAE na FEUSP vai se reunir na segunda-feira 341  

para analisar as inscrições para seleção dos estagiários para o segundo semestre de 342  

2020. Informa que tem 66 inscritos e 55% deles dependem da disciplina  da etapa de 343  

Preparação Pedagógica agora. Em relação à disciplina de Preparação Pedagógica 344  

que estão desenvolvendo remotamente, pensaram inicialmente em oferecer 2 turmas 345  

com no máximo 50 alunos, mas diante da demanda optaram em fazer uma turma 346  

única e abarcar o máximo de estudantes. Os próximos cinco encontros serão às 347  

segundas-feiras. Já prevendo o mesmo problema, decidiram oferecer para o próximo 348  

semestre, no início de setembro até o início de outubro, para que os alunos possam 349  

estar habilitados para se inscreverem para o estágio no segundo semestre, que será 350  

realizado no primeiro semestre de 2021. Também uma turma única, porque não há 351  

sinalização para contratação de professor temporário, isso sobrecarregou em função 352  

da necessidade de alguma maneira conseguir desenvolver a disciplina de 353  

Metodologia do Ensino de Ciências Sociais I, a Professora Doutora Marcia Aparecida 354  

Gobbi está afastada, mas colaborando, pautando os conteúdos, evitando prejuízo 355  

para as duas turmas de Ciências Sociais. Em função disso, na disciplina de 356  

Preparação Pedagógica, optaram por uma única turma. Com a palavra, a Professora 357  

Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim informa que no início da quarentena formou-358  

se uma comissão para responder mais às questões pedagógicas, na época chegaram 359  

a comentar a importância em abrir espaço na FEUSP para uma lembrança, 360  

homenagem aos mortos da Covid-19 na nossa unidade. Acha importante fazer isso 361  

como um memorial, na própria página da FEUSP, não deram muito encaminhamento 362  

sobre o assunto e na Faculdade temos casos de mais ou menos 10 pessoas de pais, 363  

tios etc.  A ideia de retomar essa proposta do memorial foi numa reunião com o 364  

pessoal da Comunicação e Mídia e pensaram em trazer para Congregação para 365  

aprovar no mérito, mas na página da FEUSP já tem um banner em que se diz que a 366  

Faculdade já presta homenagens a essas vidas perdidas. A ideia era a partir dessa 367  

postagem, construir um memorial e pensar em colocar igual ao do site dos 368  

Inumeráveis, onde consta o nome, idade e uma frase. A ideia é sair das estatísticas, 369  

pensaram em preparar uma forma parecida e fazer um roteiro de 3 questões para 370  

convidar as famílias para que elas enviem as informações para deixar no site. 371  

Pergunta se isso é pertinente ou se alguém tem sugestão para poder 372  

encaminhar. Com a palavra, o Senhor Diretor fala que pela manifestação dos 373  



membros no chat, elas devem continuar com o trabalho. Com a palavra, a Senhora 374  

Letícia Pires de Oliveira, representante dos funcionários na Congregação, comunica 375  

que na reunião com os funcionários da Faculdade, o Professor Doutor Marcos Garcia 376  

Neira solicitou que todas as áreas fizessem o protocolo de uma possível volta ao 377  

trabalho presencial, qual a postura que teriam que tomar os funcionários e as seções 378  

a partir desse retorno. Diz que esse é um material que será analisado pela 379  

Congregação. Comenta que nas duas reuniões realizadas, os funcionários 380  

manifestaram muita preocupação com esse retorno, de que forma isso vai acontecer. 381  

Muitos pertencem ao grupo de risco ou têm filho pequeno. Isso tudo deixa as pessoas 382  

muito mais preocupadas, pois há um crescente número de infectados e mortos. O que 383  

será feito com o nosso registro de ponto, depende da decisão do DRH. Sugeriram que 384  

houvesse a flexibilização entre o remoto e o presencial, se possível uma redução da 385  

carga horária para diminuir o contato e o contágio. Lembra que já tivemos 386  

confirmados casos de funcionários com COVID e funcionários que passaram muito 387  

mal e que precisaram procurar o hospital e não tiveram acesso ao teste. Com a 388  

palavra, a Professora Doutora Karina Soledad Maldonado Molina comunica que 389  

saíram os editais dos Programas de Formação da CAPES, PIBID e o Residência 390  

Pedagógica. No Edital do Residência Pedagógica não tem a exigência de 391  

reconhecimento das horas de estágios, apenas que a universidade reconheça essas 392  

atividades como prática curricular e atividades complementares. Esse documento foi 393  

assinado pelo Pró-Reitor de Graduação. A USP solicitou 268 bolsas de Residência 394  

Pedagógica e receberam 192, solicitaram no PIBID 384 e receberam 192. No edital 395  

consta que o atendimento será em duas áreas, prioritárias e gerais. Foram solicitadas 396  

no Brasil 55224 bolsas, na região Sudeste foram oferecidas 14712 bolsas e 397  

concedidas 7824, isso com relação ao PIBID. Em relação ao Residência Pedagógica, 398  

na região Sudeste foram solicitadas 11568 e concedidas 7824. Coloca isso porque os 399  

editais mencionavam que seriam atendidas, se possível, 60% das bolsas prioritárias 400  

solicitadas em cada Projeto Institucional e 40% das áreas gerais. Nesse sentido, se 401  

coloca à disposição para esclarecimentos. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos 402  

Garcia Neira pede para fazer um esclarecimento. Comenta que talvez os docentes já 403  

tenham visto que chegou por e-mail uma  mensagem da Professora Doutora Sonia 404  

Maria Portella Kruppa, se não viram pede para que vejam para deixar tudo claro por 405  

aqui e evitar comentários. A respeito do assunto, informa que na semana passada o 406  

setor de Comunicação e Mídia recebeu os materiais da Professora Doutora Sonia 407  



Maria Portella Kruppa para um evento que ela está organizando e, como sempre 408  

fazem, apoiam todos os eventos, mas o material que receberam tem a imagem de 409  

uma criança, é um evento que trata de um encontro entre as escolas. Consultaram a 410  

professora para substituir a imagem e ela disse que não iria, pois são essas as 411  

crianças das Escolas Públicas. Consultaram dois colegas da Faculdade que estudam 412  

o assunto e receberam um parecer apontando a exposição, o reforço do estereótipo 413  

para a população negra, para população da Escola Pública etc. Comenta que foi um 414  

parecer bem detalhado, circunstanciado e enviado para a Professora Doutora Sonia 415  

Maria Portella Kruppa e novamente solicitaram a substituição da imagem. Comenta 416  

que agora foram surpreendidos com uma imagem de e-mail que usa de forma 417  

418  

que poderia trazer uma má interpretação para aquelas que vissem esse quadro no 419  

site da Faculdade, de uma instituição de ensino pública, que é acessado por milhares 420  

de pessoas, sendo que essa não é a posição da FEUSP. Explicaram não se opunham 421  

se a professora divulgasse em seu Facebook pessoal ou outro veículo. Não é o 422  

evento que estão questionando, mas a imagem da divulgação. Não foi dada nenhuma 423  

informação de autorização da família da criança e houve um entendimento dos 424  

especialistas que seria um uso inadequado da imagem. Com a palavra, a Professora 425  

Doutora Fabiana Augusta Alves Jardim comenta que quando a Professora Doutora 426  

Sonia Maria Portella Kruppa 427  

imagem e isso é muito perverso, pois parece que joga o racismo em quem aponta o 428  

racismo da imagem  escolhida, e não é isso. Quem olha se incomoda, pois vê se 429  

reiterado o racismo institucional e isso não é aceitável e por isso não ser colocado no 430  

site. O Professor Doutor Marcos Garcia Neira coloca à disposição o parecer recebido. 431  

IIIª PARTE - ORDEM DO DIA - 1. ELEIÇÕES:  1.1. Resultado da eleição 432  

complementar para a Congregação  representações para Professor Titular e 433  

Professor Associado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 434  

Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos 435  

presentes. 1.2. Of. EDA/33/10062020 - REFERENDAR - Indicação de 2 titulares 436  

para CoC Licenciatura como segue: Profs. Drs. Sonia Maria P. Kruppa e Daniel 437  

Tojeira Cara. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 438  

referendou por 23 ( vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. Of. 439  

EDA/34/10062020 - REFERENDAR - Eleitos os Profs. Drs. Roberto da Silva e 440  

Ocimar Munhoz Alavarse, respectivamente titular e suplente na Comissão de 441  



Pós-Graduação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 442  

referendou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. Of. 443  

EDA/35/10062020 - REFERENDAR - Eleitos os Profs. Drs. Maria Clara Di Pierro e 444  

Rogério de Almeida, respectivamente titular e suplente na Comissão de 445  

Pesquisa. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 446  

referendou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. Of. 447  

EDA/36/10062020 - REFERENDAR - Eleitos os Profs. Drs. Rogério de Almeida e 448  

Iracema Santos do Nascimento, respectivamente titular e suplente na Comissão 449  

de Cultura e Extensão Universitária. Colocada em discussão e, a seguir em 450  

votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos 451  

presentes. 1.6. Of. EDF/33/28052020 - REFERENDAR - Eleitos os Profs. Drs. para 452  

Comissão de Graduação como segue: Titular: Prof. Dr. Roni Cleber Dias de 453  

Menezes Suplente: Profa. Dra. Elizabeth dos Santos Braga Titular: Prof. Dr. Elie 454  

George Guimarães Ghanem Júnior Suplente: Profa. Dra. Fabiana Augusta Alves 455  

Jardim Titular: Ana Laura Godinho Lima Suplente: Maurilane de Souza 456  

Biccas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou 457  

por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7. Of. 458  

EDF/34/28052020 - REFERENDAR - Eleitos os Profs. Drs. para Comissão de Pós-459  

Graduação como segue: Titular: Prof. Dr. José Sérgio da Fonseca e Suplente: 460  

Profa. Dra. Teresa Cristina Rebolho R. de Moraes. Colocada em discussão e, a 461  

seguir em votação, a Congregação referendou por 23 (vinte e três) votos, pela 462  

unanimidade dos presentes. 1.8. Of. EDF/35/28052020 - REFERENDAR - Eleitos os 463  

Profs. Drs. para Comissão de Cultura e Extensão Universitária como segue: 464  

Titular: Profa. Dra. Maria Ângela Borges Salvadori Suplente: Prof. Dr. Marcos 465  

Sidnei Pagotto-Euzebio Titular: Profa. Dra. Cássia Geciauskas Sofiato Suplente: 466  

Prof. Dr. Elie George G. Ghanem Júnior. Colocada em discussão e, a seguir em 467  

votação, a Congregação referendou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos 468  

presentes. 1.9. Of. EDF/36/05062020 - REFERENDAR - Recondução dos Profs. 469  

Drs. junto à CoC Licenciaturas como segue: Titular: Ana Laura Godinho Lima 470  

Suplente: Fabiana Augusta Alves Jardim Titular: Sandra Maria Sawaya 471  

Suplente: Kimi Aparecida Tomizak. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 472  

a Congregação referendou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos 473  

presentes. 1.10. MEMO. EDM/79/07062020 - REFERENDAR - Resultado das 474  

eleições para representantes em Comissões Estatutárias e CoC Licenciaturas 475  



como segue: Comissão de Graduação  Titulares: Karina Soledad Maldonado 476  

Molina e Vivian Batista da Silva - Suplentes: Dislane Zerbinatti Moraes* e 477  

Émerson de Pietri Comissão de Pós-Graduação Titular: Ermelinda Moutinho 478  

Pataca - Suplente: Sandoval Nonato Gomes Santos Comissão de Pesquisa  479  

Titulares: Elio Carlos Ricardo e Valdir Heitor Barzotto - Suplentes: Karina 480  

Soledad Maldonado Molina e Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento CoC 481  

Licenciaturas - Titulares: Cláudia Valentina A. Galian e Paulo Henrique 482  

Fernandes Silveira - Suplentes: Ana Paula Zerbato e Patricia do Amparo. 483  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 23 484  

(vinte e três) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.11. MEMO. EDM/81/15062020 485  

- REFERENDAR - Eleita a Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenberg, como suplente, 486  

na Comissão de Graduação para complementação de mandato até 08/06/21, em 487  

substituição a Profa. Dra. Dislane Z. Moraes. Colocada em discussão e, a seguir 488  

em votação, a Congregação aprovou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade 489  

dos presentes. 1.12. REFERENDAR - Carta de renúncia do Prof. Dr. Roni Cleber 490  

Dias de Menezes do cargo de Coordenador da Comissão Coordenadora do 491  

Curso de Licenciatura em Pedagogia (CoC-Pedagogia). Colocada em discussão o 492  

Senhor Diretor explica que o Professor Doutor Rosenilton, sendo suplente da 493  

CoC/Pedagogia, assumiu a referida Coordenação e, na ocasião, agradece o trabalho 494  

positivo realizado pelo Professor Doutor Roni Cleber Dias de Menezes e por questões 495  

de ordem pessoal renunciou à referida coordenação. A seguir, colocado em votação, 496  

a Congregação referendou por 23 (vinte e três) votos, pela unanimidade dos 497  

presentes. 2. PROJETO ACADÊMICO: 2.1. MEMO. EDM/77/07062020 - 498  

REFERENDAR - Projeto Acadêmico da Profa. Dra. Michela Tuchapesk da 499  

Silva. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 500  

22 (vinte e dois) votos e 01 (uma)  abstenção. 2.2. MEMO. EDM/78/07062020 - 501  

REFERENDAR - Projeto Acadêmico da Profa. Dra. Patricia Aparecida do 502  

Amparo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou 503  

por 22 (vinte e dois) votos e 01 (uma)  abstenção. 3. OUTROS ASSUNTOS: 3.1. Of. 504  

EDF/39/18062020 - Antonio Joaquim Severino - Renovação no Programa 505  

Professor Sênior. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 506  

aprovou por 22 (vinte e dois) votos e 01 (uma)  abstenção. 3.2. Of. EDA/39/17062020 507  

- Manifestação do EDA sobre o Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal 508  

na Carreira Docente. Colocada em discussão, o Professor Doutor Rubens Barbosa 509  




