
533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

PAULO. Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza 3 

reunião à distância. Às nove horas do vigésimo quarto dia do mês 4 

de junho de dois mil e vinte e um, realizou-se a 533ª Reunião 5 

Ordinária da Congregação à distância da Faculdade de Educação, 6 

sob a presidência do Senhor Diretor Professor Doutor Marcos 7 

Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 8 

Doutores Vinício de Macedo Santos, Agnaldo Arroio, Carmen Sylvia 9 

Vidigal Moraes, Bruno Bontempi Junior, Rosângela Gavioli Prieto, 10 

José Sergio Fonseca de Carvalho, Rogério de Almeida, Valdir 11 

Heitor Barzotto, Vivian Batista da Silva, Carlota Josefina Malta 12 

Cardozo dos Reis Boto, Anete Abramowicz, Maria da Graça 13 

Jacintho Setton, Claudia Rosa Riolfi, Emerson De Pietri, Jaime 14 

Francisco Parreira Cordeiro, Cássia Geciauskas Sofiato, a Profa. 15 

Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação, a Senhora Lisbeth 16 

Soares, suplente do representante discente da pós-graduação, o 17 

Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores 18 

não docentes e a Profa. Ana Luiza Jesus da Costa, Presidente da 19 

CCNInt como convidada da Direção. Os Profs. Drs. Roni Cleber 20 

Dias de Menezes, Mônica Caldas Ehrenberg e Teresa Cristina 21 

Rebolho Rego justificaram a ausência. Havendo número legal, o 22 

Senhor Diretor declara aberta a 533ª Reunião Ordinária da 23 

Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 24 

DE ATAS. Item 1. Discussão e Votação da Ata 532ª Reunião 25 

Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 27/05/2021. 26 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 27 

aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª 28 



PARTE – EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da 29 

FEUSP. Iniciando o expediente da Diretoria - Com a palavra, o Prof. 30 

Dr. Marcos Garcia Neira começa a reunião dizendo que é com 31 

muito pesar que lembramos que o nosso país já ultrapassa 507 mil 32 

vítimas perdidas para a Covid-19 e a cada audiência da CPI 33 

tomamos conhecimento de que uma parcela desse sofrimento 34 

poderia ter sido evitada. A cada Congregação a nossa comunidade 35 

se solidariza com as famílias das pessoas que perderam suas 36 

vidas, parentes, amigos e conhecidos. Informa que ele e o Prof. 37 

Vinício participam individualmente ou às vezes em dupla, em função 38 

das demais atribuições, das reuniões setoriais da nossa Unidade e 39 

pelas chamadas pela categoria, e sempre aderem às decisões da 40 

categoria, mas como dirigentes cabe a responsabilidade 41 

institucional de avaliar a situação e conversar com os segmentos 42 

envolvidos para tomadas de decisões. Há questões que precisam 43 

da deliberação da Congregação. Comunica que compareceram à 44 

Assembleia de ontem que lembrou que a categoria, mesmo estando 45 

paralisada, algumas atividades têm prosseguimento como a reunião 46 

da Congregação. A posição da Direção é que nós realizemos a 47 

reunião, mas todas as pessoas estão liberadas para decidir em 48 

função da participação ou não da paralisação. Continuando, 49 

agradece a todas as pessoas que se envolveram na realização da 50 

cerimônia de outorga do título de Professora Emérita à Profa. Lisete 51 

Regina Gomes Arelaro. Comunica também que a Reitoria indicou o 52 

GT para elaboração de uma portaria que institucionalizará a Rede 53 

USP. Por último, informa que a comissão indicada na última 54 

Congregação, que está assessorando no processo de avaliação 55 

dos relatórios dos docentes inscritos no edital para progressão na 56 

carreira, precisará usar todo o tempo de que dispõem para trazer os 57 



resultados desse trabalho à Congregação, por isso, teremos que 58 

fazer uma reunião extraordinária, pois o prazo é até o dia 19 de 59 

julho para encaminhar esse material à CAD. Com a palavra, o 60 

Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos comenta que a Comissão de 61 

Acompanhamento do Projeto Acadêmico da Unidade cumpriu sua 62 

tarefa de análise dos formulários e apresentação de sugestões, 63 

chegando a uma redação onde se afirmam os nossos princípios, 64 

que estão no projeto acadêmico e sugerem mudanças no 65 

instrumento proposto. Este documento pode ser 66 

disponibilizado  para conhecimento. Outra questão é sobre o 67 

processo de sucessão reitoral. Comunica que ele e o Prof. Marcos 68 

foram convidados, como pessoa jurídica para uma conversa. O 69 

convite partiu da Profa. Maria Erminda da FFLCH, que foi procurada 70 

pelo Prof. Carlotti, Pró-Reitor de Pós-Graduação para compor uma 71 

chapa. Essa reunião para ouvi-los será no dia 30. Esse comunicado 72 

se deve ao fato que estão sendo chamados como diretores, e como 73 

diretores estão passando a informação para todos e qualquer 74 

novidade voltam a informar. Outro item é cumprimentar todas as 75 

pessoas envolvidas no GT Em Defesa da Escola Pública que deu 76 

início a sua programação no dia 16, promovendo o lançamento do 77 

grupo. Entenderam que a decisão de criar o GT e de acolher o 78 

clamor que o Prof. Jaime expôs nessa Congregação, foi uma 79 

iniciativa importante. Sobre o INEI, comenta que desde que 80 

assumiram a direção eles têm a preocupação de dinamizar a 81 

participação dos professores nessa rede. Essas reuniões estão 82 

agora acontecendo de maneira remota. Diz que a nossa 83 

participação nessas reuniões foi objeto de atenção. A Faculdade 84 

Educação propôs ao INEI que perante a pandemia fizesse uma 85 

manifestação. Eles pediram que fizéssemos uma proposta e esse 86 



documento foi o ponto de partida de uma declaração do INEI que 87 

teve uma repercussão junto às autoridades, organismos 88 

internacionais e foi bem recebida. Aqui na Faculdade tentaram 89 

envolver alunos e professores nos editais, para que a participação 90 

se ampliasse e não ficasse restrita à direção. Constituíram um 91 

pequeno grupo composto pela direção, uma pessoa indicada pela 92 

CCint junto com sua secretária e uma educadora do CEPEL. 2. 93 

Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho 94 

Universitário. Sem expediente. b. Conselho de Pesquisa – Com a 95 

palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto informa que o Conselho 96 

se reuniu no dia 11 e trataram um pouco do SICUSP e estão 97 

tentando fazer uma comissão com os estudantes para que ajudem 98 

a organizar, tomem parte da concepção, tragam temáticas maiores 99 

para serem discutidas durante o evento. c. Conselho de Cultura e 100 

Extensão Universitária – Com a palavra, o Prof. Dr. Rogério de 101 

Almeida comenta da manifestação que veio da Pró-Reitoria de 102 

Cultura em relação à acessibilidade dos cursos ofertados, por conta 103 

da questão de serem ofertados no modo remoto. Aproveitaram a 104 

situação para discutir e fazer uma manifestação em resposta à Pró-105 

Reitoria, cobrando uma política mais clara de acessibilidade e não 106 

responsabilizar exclusivamente as unidades. Explica que não foi 107 

colocado no ofício, mas foi discutido, que há um bom tempo foi 108 

cobrado da Pró-Reitoria que a Feira das Profissões contasse com 109 

tradução em Libras, entre outros eventos feitos exclusivamente por 110 

eles. Apontaram que a Faculdade realiza transmissão online com 111 

tradução simultânea, com intérprete de Libras em eventos oficiais 112 

que tenham essa necessidade etc. Entendem que deve ser uma 113 

política da Universidade e não novamente uma espécie de 114 

terceirização da responsabilidade para as Unidades, sem nenhuma 115 



contrapartida. d. CCInt/Nac. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza 116 

Jesus da Costa informa, complementando sobre a Rede INEI, que 117 

concluíram a seleção dos estudantes para Summer School 118 

organizado pela Beijing University, no âmbito das atividades da 119 

Rede INEI. Foram três inscritos e três aprovados, e sobre a 120 

abertura de vagas da Faculdade para as aulas online nas nossas 121 

disciplinas com as universidades parceiras conveniadas, temos 122 

alguns estudantes inscritos da Universidade de la Plata. e. 123 

Conselho de Pós-Graduação – Com a palavra o Prof. Dr. José 124 

Sérgio Fonseca de Carvalho comunica que terminou a 1ª fase do 125 

processo seletivo e o número de classificados para a 2ª fase é 126 

bastante variada, mas, em média, são três candidatos para uma 127 

vaga. Informa que se encerra amanhã o período de recursos, a 128 

maioria querendo explicação das notas. Comenta que foi publicado 129 

ontem um breve esclarecimento sobre essa etapa e continuarão a 130 

fazer ao final de cada etapa. Informa também que receberam um e-131 

mail pedindo inscrições para o Prêmio Teses USP que cobre 2019 a 132 

2020. Por último, pede a cooperação dos colegas para a formação 133 

da banca que faz a avaliação de teses inscritas, o que deve 134 

acontecer em Julho. f. Comissão de Graduação – Com a palavra, 135 

a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto, sobre o CoG, informa que 136 

neste momento a Pró-Reitoria está envolvida na verificação de 137 

denúncias de fraudes no ingresso por cotas. Comunica que 138 

continuamos com a mesma Resolução do ano passado que 139 

suspende os pré-requisitos. Sobre o ensino remoto, diz que 140 

percebem nas falas que a ideia de uma Universidade que vai aderir 141 

ao ensino híbrido é cada vez mais frequente. Novamente, houve 142 

uma manifestação no âmbito do CoG de uma unidade perguntando 143 

se a PRG já tinha resposta em relação à continuidade do ensino 144 



remoto, informando que os docentes daquela Unidade avaliaram 145 

esse tipo de ensino muito bom. O Pró-Reitor reafirmou naquele 146 

momento que a USP é uma Universidade presencial e que não é o 147 

momento para essa discussão. A Profa. Rosângela diz que isso fica 148 

sempre no nosso horizonte como uma preocupação para os nossos 149 

debates. No âmbito da CLAP, na qual está na função de 150 

coordenadora, comenta que têm sido feitas algumas ações e chama 151 

atenção sobre uma reunião que aconteceu no dia 7 de julho sobre 152 

apoio pedagógico na USP, onde chamaram todas as Unidades para 153 

fazer relatos de suas experiências, com objetivo de que sejam 154 

fomentadas ações de apoio pedagógico nas unidades  que não 155 

possuem. Continuam fazendo uma série de discussões sobre 156 

formação de professores tanto no âmbito da CLAP, quanto no 157 

âmbito da CG. Comunica que tiveram aprovação, no final de 2019, 158 

de uma nova Resolução de regulamentação de formação de 159 

professores que revoga a de 2015, a qual seguimos, e traz para o 160 

âmbito da formação de professores uma concepção que vai na 161 

contramão daquilo que nós defendemos. Sobre esse assunto, estão 162 

fazendo discussões e há um grupo, do qual faz parte, que 163 

organizou um evento que ocorrerá no dia 28/06. Nesse evento 164 

haverá um debate cujo objetivo é a organização de um 165 

movimento  paulista em defesa da formação de professores. Por 166 

último, faz uma apresentação de dados de 2020 do curso de 167 

graduação. 3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação 168 

da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Marlene Isepi comunica que 169 

desde que foram chamados pela Rede USP e pela Reitoria para dar 170 

início a organização da nova proposta de retorno às atividades 171 

presenciais, mantendo o modelo híbrido, reelaboraram os horários 172 

de aulas que haviam sido feitos em março de acordo com o Plano 173 



USP de Retorno. Informa que a partir de uma reunião do Conselho 174 

de Escola houve a composição de um grupo de trabalho com os 175 

pais, alunos, funcionários, professores, além dela e a Profa. Fátima 176 

pela Direção da Escola. Esse grupo tem se reunido às 4ªs feiras e a 177 

partir disso estão repensando e reorganizando os protocolos de 178 

segurança dos horários e outros detalhes. Deram início às 179 

consultas às famílias e estão aguardando a manifestação sobre o 180 

retorno presencial. A volta seria devagar. Fala que a previsão agora 181 

é de uma reunião com as famílias e com um médico infectologista 182 

da FM-USP que tem ajudado na reelaboração dos protocolos, que 183 

também passam por um grupo que se chama Observatório Covid-184 

BR.  Estão procurando organizar um programa de retorno que é 185 

bastante contido e bastante seguro. Na primeira etapa seriam 2 186 

horas de trabalho presencial para cada aluno. Com a palavra O 187 

Prof. Marcos Garcia Neira explica que todo esse processo está 188 

sendo acompanhado diretamente pela Assistente Administrativa, e 189 

que a nossa equipe de limpeza foi reforçada com mais três pessoas 190 

que está toda deslocada na EA, e todos os recursos foram 191 

adquiridos. Diz que a nossa Assistente Financeira fez um 192 

levantamento do estoque e temos materiais de higiene em 193 

ambulância para toda a segurança possível. Além disso, foi 194 

facultada à Escola de Aplicação a utilização  das salas de aula do 195 

bloco B da Faculdade. Com a palavra, a Profa. Marlene Isepi 196 

complementa que o grande desafio agora é fazer a adaptação de 197 

todo o caminho inverso do remoto para o presencial. Todos os 198 

professores e a equipe gestora da Escola são demandados para 199 

fazer o trabalho remoto, o trabalho presencial e as atividades 200 

domiciliares e comenta que eles não têm um Centro de Mídias e 201 

nem apostilas, são os professores que elaboram as atividades. 202 



Menciona que é uma sobrecarga muito grande para todos os 203 

profissionais da Escola. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de 204 

Macedo Santos complementa que sobre o convite para reunião 205 

com a aspirante a uma chapa na Reitoria, a aceitação do convite 206 

não significa adesão e também não foram chamados por nenhuma 207 

outra chapa, mas querem saber e ouvir  o que estão pleiteando. 208 

Com relação ao INEI, quando assumiram a direção havia uma 209 

solicitação da gestão anterior, por causa da contenção de 210 

despesas, que só poderíamos pagar US$ 1.000 como anuidade, e 211 

isso colocava a Faculdade sempre numa posição envergonhada e 212 

sempre havia uma perspectiva que no próximo ano poderíamos 213 

pagar US$ 5.000. Pautaram essa discussão no INEI indicando que 214 

haviam diferentes países com diferentes possibilidades e a nossa 215 

proposta era que fossem instituídos dois tipos de anuidades e eles 216 

acataram a proposta. Então, ficou oficializado que a nossa 217 

participação e de outros seria fixada em US$ 1.000 e os demais 218 

pagariam como pagam normalmente. Com a palavra O Prof. 219 

Marcos Garcia Neira comunica que ontem na Assembleia Setorial 220 

entrou num assunto que não estava na pauta que era a sucessão 221 

aqui da Faculdade de Educação e receberam muito bem essa 222 

questão, e veem com bons olhos a ampliação dessa discussão. 223 

Sempre defendem que é uma questão institucional. Esse assunto já 224 

foi abordado com as chefias de departamento e com as chefias 225 

administrativas e entendem que deve ser objeto de discussão em 226 

todos os espaços. Completando a fala do Prof. Vinício, diz que 227 

deixaram bem claro que receberam um  convite para uma conversa 228 

e que a Faculdade não deu carta branca para apoiar A ou B 229 

candidato, não assinarão nenhuma carta de apoio, isso terá que 230 

passar pela  Congregação. 4. Expediente dos Membros da 231 



Congregação da FEUSP.  Com a palavra, o Senhor Reinaldo 232 

Santos de Souza comenta que houve uma série de iniciativas, mas 233 

uma muito importante a partir da Rede Não Cala com uma reunião 234 

ampla com entidades onde formularam uma carta de questões com 235 

demandas relacionadas ao tema da assistência estudantil, com a 236 

perspectiva de que seja pauta no CO. Informa que nesse momento 237 

o docente representante da Congregação da FFLCH no CO, está 238 

recolhendo assinaturas para pautar no CO. Diz que seria importante 239 

que a Profa. Carlota e se possível e o Prof. Marcos, possam firmar 240 

essa carta que precisa ter um número mínimo de membros do C.O. 241 

que apoiem que esse documento entre na pauta. Sobre o retorno 242 

presencial e, principalmente das aulas na Escola de Aplicação, 243 

comenta que ainda estamos longe de ter um índice de vacinação 244 

geral da população que permita um retorno seguro. Continuando 245 

comenta que trouxeram duas Congregações atrás, uma carta dos 246 

funcionários relacionada aos casos de destrato de um docente com 247 

as terceirizadas e depois com funcionárias da Faculdade. Partindo 248 

das discussões relacionadas a esses casos e como funcionou as 249 

comissões processantes, fizeram uma reflexão de que era 250 

necessário a Faculdade se debruçar mais sobre esses temas e 251 

pensar em como acolher essas questões, de modo que preserve as 252 

vítimas. Diz que a própria carta fazia uma demanda para que esse 253 

tema fosse levado à Comissão de Equidade para poder subsidiar a 254 

direção e os colegiados, para fazer uma formulação sobre o tema. 255 

Lembra que a Profa. Rosângela fez ponderações e ficou de levar 256 

para a Comissão de Equidade. Acha importante ter um retorno. 257 

Menciona que pessoalmente sabe qual é o retorno da Comissão, 258 

pois tem representação de funcionários na Comissão. A comissão 259 

respondeu que não cabia a ela fazer a mediação de conflitos. 260 



Explica que dentro do pressuposto que a Comissão é uma versão, a 261 

expressão local da comissão geral de direitos humanos da USP, 262 

poderia ser um espaço de formulação de pensar em políticas em 263 

relação ao assédio e as relações entre as pessoas. Com a palavra, 264 

a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto deixa claro que a 265 

Comissão de Equidade não tem assento na Congregação, ela 266 

sempre usa a palavra para trazer informações adicionais. Sugere à 267 

Direção que a Comissão seja convidada para a Congregação 268 

quando tiver algum assunto pertinente. Continuando, pede 269 

desculpas se fizeram uma interpretação errada do documento, mas 270 

lembra que a carta encaminhada à Congregação pedia 271 

a  mediação. Responderam enquanto Comissão, na reunião 272 

com  representação de funcionários administrativos, que não era 273 

esse o papel. Informa que estão fazendo uma intervenção no texto 274 

do site para que fique mais claro qual é o âmbito de atuação da 275 

Comissão de Equidade. Como querem uma resposta formal para o 276 

âmbito da Congregação, a Profa. Rosângela diz que pode levar 277 

essa demanda expressa aqui formalmente, para que se tenha uma 278 

resposta, mas diz que não era assim que tinham interpretado 279 

inicialmente. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira 280 

comenta que registra a sugestão e que, a depender da temática, 281 

uma representação da Comissão de Equidade poderá participar da 282 

Congregação. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de 283 

Souza diz que apesar de ser um assunto mais voltado para o CTA, 284 

solicitaram à Direção uma reunião aberta sobre alterações no 285 

organograma administrativo da FE. O Prof. Dr. Marcos se 286 

comprometeu a fazer  a reunião. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. 287 

CONCURSO: 1.1. Inscrições: 1.1.1. RINALDO VOLTOLINI - 288 

Inscrição ao Concurso de Livre-Docência, na área de Psicologia da 289 



Educação, no Departamento de Filosofia da Educação e Ciências 290 

da Educação (EDF) da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir 291 

em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela 292 

unanimidade dos presentes.1.1.2. SANDRA MARIA SAWAYA - 293 

Inscrição ao Concurso de Livre-Docência, na área de Psicologia da 294 

Educação, no Departamento de Filosofia da Educação e Ciências 295 

da Educação (EDF) da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir 296 

em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela 297 

unanimidade dos presentes. 1.1.3. Considerando que os 298 

candidatos: Ubirajara Carnevale de Moraes e Jaqueline Menguer de 299 

Moraes dos Santos não apresentaram a documentação exigida, 300 

suas inscrições deverão ser indeferidas. Colocada em discussão e, 301 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) 302 

votos, pela unanimidade dos presentes. 2. ELEIÇÕES: 2.1. Of. 303 

EDF/29/04062021 - Eleito o Prof. Dr. Bruno Bontempi Jr. como 304 

representante suplente do EDF junto à Comissão de Pesquisa. As 305 

Profas. Dras. Cintya Regina Ribeiro, Ana Luiza Jesus da Costa e 306 

Fabiana Augusta Alves Jardim foram reconduzidas. Colocada em 307 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 308 

(dezoito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. 309 

Memo.EDA/54/10062021 - Eleitos os Profs. Drs. Rosângela Gavioli 310 

Prieto e Rosenilton Silva de Oliveira, respectivamente titular e 311 

suplente representantes do EDA na Comissão de Graduação. 312 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 313 

aprovou por 18 (dezoito) votos, pela unanimidade dos presentes. 314 

2.3. Memo. EDM/71/FE/04062021 - Eleitas as Profas. Dras. Lívia de 315 

Araújo Donnini Rodrigues e Vera Lúcia Marinelli, respectivamente 316 

titular e suplente representantes do EDM na Comissão de 317 

Graduação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 318 



Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela unanimidade dos 319 

presentes. 2.4. CCP/FEUSP/001/08062021 - REFERENDAR - 320 

Instaurada a Comissão Coordenadora do Programa de Pós-321 

Graduação da FEUSP e eleitos os Profs. Drs. Carla Biancha 322 

Angelucci e José Sérgio Fonseca de Carvalho, respectivamente 323 

Coordenadora e Vice-coordenador da referida Comissão. Colocada 324 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 325 

17 (dezessete) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 2.5. Indicação de 326 

um membro da Congregação para compor a Comissão Eleitoral da 327 

consulta à Comunidade Escolar, para escolha de Diretor/a e Vice-328 

Diretor/a da Escola de Aplicação, Gestão 2022-2024. Indicado o 329 

Prof. Dr. Jaime Francisco Parreira Cordeiro. 3. PROJETO: 3.1. 330 

Of./CPq/028/08062021 - REFERENDAR - Projeto de Pesquisa 331 

inicial do Programa Interdisciplinar de Estratégias para 332 

Disseminação do Conhecimento Científico: produção, circulação e 333 

repercussão na sociedade. Colocada em discussão e, a seguir em 334 

votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela 335 

unanimidade dos presentes. 3.2. Of.CPq/035/22062021 - Projeto, 336 

aprovado ad referendum da Congregação, em andamento “A escola 337 

além-muros: Redes de inovação em políticas públicas e 338 

aprendizagem social a partir do território escolar”, coordenado pela 339 

Profa. Dra. Sonia Maria Portella Kruppa, ao Prêmio Péter Murányi 340 

edição 2021-22, cujo tema é Educação. Colocada em discussão e, 341 

a seguir em votação, a Congregação referendou por 15 (quinze) 342 

votos, pela unanimidade dos presentes. 4. 343 

CONVÊNIOS/ACORDOS: 4.1. Memo. EDM/073/FE/04062021 - 344 

Minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre a Faculdade de 345 

Educação da USP e o Corpo de Bombeiros do Estado de SP. 346 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 347 



aprovou por 14 (catorze) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 5. 348 

PROFESSOR SENIOR: 5.1. Of. EDF/30/04062021 - Renovação de 349 

Professor Sênior - Profa. Dra. Maria Cecília Cortez C. de Souza. 350 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 351 

aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 352 

5.2. Of. EDF/32/16062021 - Renovação de Professor Sênior - Profa. 353 

Dra. Cynthia Pereira de Sousa. Colocada em discussão e, a seguir 354 

em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela 355 

unanimidade dos presentes. 6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1. Memo. 356 

EDM/076/FE/09062021 - Filiação da Faculdade de Educação da 357 

USP ao Conselho Latino-americano de Ciências Sociais - CLACSO. 358 

Encaminhamento. Apoia, mas solicita informações mais detalhadas, 359 

para que a Unidade possa decidir sobre o aporte desses recursos. 360 

6.2. Of. CG./27/14062021 - Flexibilização do prazo máximo para 361 

conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, currículo 48015, 362 

em virtude da pandemia Covid-19. Colocada em discussão e, a 363 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) 364 

votos, pela unanimidade dos presentes. 6.3. 365 

Memo.EDA/56/14062021 - Posicionamento do EDA sobre Política 366 

de Permanência Estudantil. Encaminhamento, manifesta apoio ao 367 

documento. Colocado em votação foi aprovado por dez (10) votos, 368 

pela unanimidade dos presentes. 6.4. Carta do movimento de 369 

estudantes da pós-graduação sobre a situação do CRUSP. 370 

Encaminhamento, manifesta apoio ao documento. Colocado em 371 

votação, foi aprovado por dez (10) votos, pela unanimidade dos 372 

presentes. 6.5. Critérios para a solicitação da permanência de cargo 373 

de Professor/a Titular, solicitação de cargos novos e para avaliação 374 

de candidatos/as – FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em 375 

votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos a favor e 376 



1 (uma) abstenção.  6.6. Prof. Titular - critérios - HISTÓRICO.  Nada 377 

mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e 378 

todas e deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara 379 

R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 380 

presente ata, que será assinada por mim                           e pelo 381 

Diretor da FEUSP                                            na reunião em que for 382 

discutida e aprovada. São Paulo, 24 de junho de 2021. 383 


