
537ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 2 

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

distância. Às nove horas do vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil 4 

e vinte e um, realizou-se a 537ª Reunião Ordinária da Congregação à distância 5 

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

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

Doutores Vinício de Macedo Santos, Agnaldo Arroio, Mônica Appezzato 8 

Pinazza, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Carlota Josefina Malta Cardozo dos 9 

Reis Boto, Rosângela Gavioli Prieto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Ana 10 

Paula Duboc, Valdir Heitor Barzotto, Maria da Graça Jacintho Setton, Anete 11 

Abramowicz, Claudia Valentina Assumpção Galian, Vivian Batista 12 

da  Silva,  Emerson de Pietri, Katiene Nogueira da Silva, Mônica 13 

Caldas  Ehrenberg, Roni Cleber Dias de Menezes e Marcos Sidnei Pagotto-14 

Euzebio, a Senhora Lisbeth Soares,  suplente do representante discente da 15 

pós-graduação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos 16 

servidores não docentes e a Profa. Ana Luiza Jesus da Costa, Presidente da 17 

CCInt como convidada da Direção. As Profas. Dras. Claudia Rosa Riolfi e 18 

Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes justificaram a ausência.  Havendo 19 

número legal, o Senhor Diretor declara aberta a 537ª Reunião Ordinária da 20 

Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. 21 

Item 1. Discussão e Votação da Ata 536ª Reunião Ordinária da Congregação 22 

da FEUSP, realizada no dia 30/09/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 23 

votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos a favor e 1 (uma) 24 

abstenção. IIª Parte – Expediente – 1. Expediente da Direção: Com a 25 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira inicia a reunião dizendo que estamos 26 

vivendo um momento muito triste na sociedade, enfrentando uma crise 27 

sanitária, social e econômica e permanecemos torcendo bastante para que a 28 

vacinação avance, para que a população toda se proteja e para que possamos 29 

viver dias melhores. Continuando, informa que no final de semana retrasado 30 

rompeu-se uma adutora no CEPEUSP e que atingiu a Faculdade, mas já está 31 

solucionado. Foi feita uma força-tarefa para limpeza e contratação de caminhão 32 

pipa em conjunto com a direção do CEPEUSP. Comunica que o Comitê 33 

Permanente está ativo com uma agenda de reuniões fixada, onde há 34 



representantes das áreas da FEUSP, dos setores de trabalho, das comissões 35 

estatutárias, estudantes de graduação e pós-graduação, funcionários/as e 36 

docentes. Explica que existem três GTs: um que cuidou dos protocolos, o GT 37 

da graduação e o da pós-graduação. O Comitê entendeu que é prematuro fazer 38 

qualquer previsão de como funcionaremos no próximo ano. Ainda não existe 39 

uma posição da FEUSP de como ocorrerão as atividades didáticas presenciais 40 

quando forem retomadas. Tudo isso depende do CNE, do CEE e da Reitoria, 41 

pois cumprimos a legislação, e é cumprindo a legislação que retomaremos em 42 

03/11 as atividades presenciais na Escola de Aplicação. Informa que hoje, 43 

juntamente com a direção da Escola, realizarão uma reunião com as famílias. 44 

Comenta que as duas chapas inscritas para eleição à Reitoria foram convidadas 45 

para conversar com a comunidade da FEUSP. A chapa 1 aceitou o convite e a 46 

conversa aconteceu no dia 26/10. A chapa 2 informou que está com a agenda 47 

lotada, mas disseram que informarão se a oportunidade surgir.  Com a palavra, 48 

o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos comenta que no debate com a chapa 1 49 

- Viva USP, composta pelos Prof. Carlotti e Maria Arminda. A dinâmica do 50 

debate foi de uma fala, com uma exposição da Profa, Maria Arminda colocando 51 

a motivação e princípios do programa e a segunda parte foi com o Prof. Carlotti 52 

detalhando o programa nos pontos principais. Comenta que teve uma presença 53 

muito sistematizada e organizada dos professores da EA. Foi apontado críticas 54 

em relação à ausência da questão da não presença no documento, em relação 55 

às deficiências. A Profa. Carmem fez uma intervenção trazendo a questão 56 

relacionada ao lugar da Faculdade e essas iniciativas que de algum modo exclui 57 

a FEUSP.  2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: a. 58 

Conselho Universitário – Não houve CO. b. CCInt/Nac. – Com a palavra, a 59 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa informa que a AUCANI retornou a 60 

concessão de bolsas de mobilidade para estudantes da graduação. Havia 61 

estudantes selecionados antes da pandemia e três delas conseguiram bolsas 62 

do Programa Bolsa Mérito. Também completaram a seleção para a mobilidade 63 

via programa Erasmus com a Universidade de Potsdam e foram selecionadas 64 

uma aluna de pós e outra da graduação, uma funcionária e uma docente. Outro 65 

informe é sobre a 5ª edição do Seminário de Internacionalização e 66 

Nacionalização, que vai ser feito em quatro segundas-feiras ao longo do mês 67 

de novembro. c. Conselho de Pós-Graduação - Com a palavra, o Prof. Dr. 68 



José Sérgio Fonseca de Carvalho comenta sobre a reunião aberta de 22/10, 69 

onde apresentaram o relatório Sucupira e discutiram nesse relatório as bases 70 

para as ações dos próximos anos e a ideia fundamental foi consensuar alguns 71 

princípios de funcionamento da pós-graduação que transcendam as 72 

alternâncias dos seus gestores. Comenta que irão apresentar na Congregação 73 

em fevereiro um documento para estabelecer as diretrizes mais gerais da pós-74 

graduação nos próximos anos. Nessa reunião também receberam sugestões 75 

que foram encaminhadas à reunião extraordinária da CPG do próximo dia 22. 76 

O primeiro diz respeito à grade de disciplinas, cada área deve apresentar pelo 77 

menos uma disciplina vinculada à metodologia da pesquisa em educação. O 78 

mesmo em relação às disciplinas que viabilizem a participação dos alunos no 79 

PAE. Informa que já começaram a encaminhar as estratégias de divulgação 80 

aos candidatos ao Mestrado e Doutorado para que eles entendam como 81 

funciona cada uma das áreas e linhas de pesquisa. d. Conselho de Graduação 82 

- Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto lembra que na reunião 83 

da Congregação de setembro informou que estavam organizando a 84 

documentação para entrega do processo de renovação de reconhecimento do 85 

curso de Pedagogia. Assim que os documentos estivessem organizados 86 

trariam para a Congregação, mas ela teve problemas de saúde, então teve 87 

pouco rendimento. Comenta que desta vez não houve nenhuma mudança 88 

estrutural, então estão só atualizando as informações. Pergunta se podem 89 

encaminhar à PRG o conjunto de documentos com “ad referendum” da 90 

Congregação. Informa que todos os documentos vão primeiro para a PRG que 91 

analisa e se tiver algum óbice eles devolvem para FEUSP para complementar. 92 

Comenta que na publicação Guia da Faculdade, resultado de parceria entre 93 

uma organização chamada Quero Educação e o Estadão, fez avaliação de 94 

cursos e o curso de Licenciatura em Pedagogia da FEUSP alcançou 5 estrelas. 95 

Com relação ao CoG, menciona que todos receberam um comunicado da Pró-96 

Reitoria de Graduação, que foi a aprovação das orientações de estágio nos 97 

cursos de licenciaturas, o que nos dá cobertura para continuar atuando da 98 

mesma maneira que estávamos. Com a palavra o Prof. Dr. Marcos Garcia 99 

Neira, informa que a Profa. Rosângela já havia conversado com ele sobre o 100 

encaminhamento da documentação à PRG, e há pequenos ajustes a serem 101 

feitos, então não há problema de aprovar “ad referendum”. Se for preciso, 102 



podemos também fazer uma reunião extraordinária da Congregação para 103 

aprovação. e. Conselho de Pesquisa - Com a palavra o Prof. Dr. Valdir Heitor 104 

Barzotto comenta que estão tentando na Comissão de Pesquisa aprofundar a 105 

discussão sobre pesquisa, contam com os próprios pós-doutorandos que 106 

criaram uma atividade chamada Travessias e Reflexões. Na última sessão 107 

tiveram a participação dos Profs. Emerson e Cláudia mostrando um pouco da 108 

complexidade do que é divulgar o resultado das pesquisas em revistas. Terá 109 

ainda mais uma atividade esse ano sobre a problemática dos concursos 110 

públicos para docentes nas universidades públicas e a primeira do ano que vem 111 

será sobre Ciência Aberta. Informa que de 06 a 08/10 tiveram o primeiro 112 

simpósio do programa que ele coordena e é apoiado pela Pró-Reitoria de 113 

Pesquisa. É o Programa Interdisciplinar de Estratégias para Disseminação do 114 

Conhecimento Científico, a ideia é que seja um programa da USP, que hoje 115 

está sendo coordenado por 13 comissões de pesquisa. Ontem ocorreu a 116 

reunião do Conselho de Pesquisa com preocupações de que os projetos 117 

criados nessa gestão permaneçam na próxima. Houve uma apresentação da 118 

quantidade de artigos produzidos pela USP, que em 2020 foram mais de 17 mil. 119 

Comenta que quando os presidentes tomaram a palavra e falaram que o 120 

SIICUSP foi um sucesso. A única coisa diferente que apareceu foi que precisa 121 

destacar um pouco mais a iniciação científica do ensino médio daquela da 122 

graduação. O nosso SIICUSP aconteceu de 11 a 16 e também foi um sucesso. 123 

Destaca a comissão de estudantes que não só ajudou a organizar, mas ajudou 124 

a produzir o SIICUSP. e. Conselho de Cultura e Extensão Universitária - 125 

Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Duboc comenta que o documento 126 

aprovado na última Congregação sobre as ações de apoio à secretaria da CCEx 127 

para etapas de planejamento e execução, circulará nos próximos dias na lista 128 

dos docentes. Sobre o Congresso USP de Cultura e Extensão que será nos 129 

dias 25 e 26/11, as inscrições para apresentação de trabalhos se encerraram, 130 

mas estão abertas as inscrições para participantes. Informa que a última 131 

reunião da CCEX foi marcada por dois grandes temas, um é a candidatura da 132 

Profa. Cidinha e o outro diz respeito à concretização do conceito do que é 133 

extensão, além da plataforma USPEX. 3. Expediente da Diretoria da Escola 134 

de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva 135 

comenta que caminharam para a 3ª etapa do retorno das atividades 136 



presenciais. A partir de 03/11, todos os alunos deverão retornar para as salas 137 

de aula. Agradece o trabalho e o empenho de toda equipe porque isso significa 138 

uma revisão dos calendários, uma atenção muito grande com organização dos 139 

espaços etc., e à direção da Faculdade e todos os funcionários porque envolve 140 

um trabalho grande que tem sido feito de maneira intensa para dar conta dos 141 

prazos. Outro ponto diz respeito aos professores, que foi até uma pergunta 142 

colocada na terça-feira no debate com os Profs. Carlotti e Maria Arminda sobre 143 

a necessidade de olhar para esse problema dos professores temporários que 144 

são excelentes, mas têm uma rotatividade muito grande, além de não podermos 145 

interromper o trabalho de repor essas vagas. Mais uma vez agradece à ATAC 146 

pela realização dos processos seletivos, o que tem sido um esforço 147 

permanente. 4. Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com 148 

a palavra, a Profa. Dra. Claudia Valentina Assumpção comunica que foi feito 149 

um evento de lançamento no dia 15/10 do Movimento Paulista em Defesa da 150 

Formação Plena de Professores.  Foi lida uma carta preparada por esse 151 

Movimento e que gostaria de compartilhar o link para que todos tivessem 152 

acesso ao documento. Na carta o Movimento se posiciona em relação à 153 

formação de professores dizendo o que é formação e defende e o que ele 154 

rechaça. Estão, no momento de colher assinaturas, pede que os colegas 155 

considerem se a carta contempla a posição e assinem. A etapa seguinte é que 156 

discutam a carta no interior da FEUSP. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos 157 

de Souza lembra que hoje é o dia do Funcionário Público e num contexto de 158 

ataque ao funcionalismo e aos serviços públicos em geral, hoje haverá uma 159 

manifestação unificada na Praça da República contra a PEC 32, em defesa do 160 

serviço público de maneira geral. Registra a posição do SINTUSP em relação 161 

ao processo eleitoral que é antidemocrático, onde a participação de 162 

funcionários e estudantes é ínfima nesse processo e a consulta pública não 163 

serve para nada. Chamaram a categoria a boicotar a consulta pública e os 164 

representantes que têm voto que boicotem ou anulem o voto.  IIIª PARTE - 165 

ORDEM DO DIA:  1. ELEIÇÕES: 1.1. MEMO. EDM/176/15102021 - Indicação 166 

das Profas. Ana Paula Zerbato e Patrícia Aparecida do Amparo como 167 

representantes titular e suplente, respectivamente, desta faculdade junto à CoC 168 

Licenciatura da Escola de Enfermagem da USP, para complementação de 169 

mandato até 28 de abril de 2024. Colocada em discussão e, a seguir em 170 



votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade 171 

dos presentes. 1.2. Of.CG/34/08102021 - Recondução do Prof. Rosenilton Silva 172 

de Oliveira, junto à Comissão de Equidade, na qualidade de representante da 173 

CG/Feusp. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 174 

aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes.  2. 175 

CONCURSOS: 2.1. MEMO. EDA/79/14102021 - Solicita abertura de Concurso 176 

de Livre-Docência junto ao EDA. Colocada em discussão e, a seguir em 177 

votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade 178 

dos presentes.  2.2. MEMO. EDM/173/05102021 - Solicita abertura de 179 

Concurso de Livre-Docência junto ao EDM. Colocada em discussão e, a seguir 180 

em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela 181 

unanimidade dos presentes. 2.3. GR/CIRC/228/24102021 - Referente a 182 

retomada dos concursos. - Memo. EDM/171/04102021 - Deliberou por sugerir 183 

à Direção da FEUSP, reabrir o período de inscrições dos concursos públicos 184 

abaixo relacionados, com a consequente possibilidade de atualização de 185 

memoriais e documentação dos candidatos já inscritos. - OF. 186 

EDF/066/05102021 - Optou por sugerir à Douta Congregação desta Faculdade 187 

de Educação, a reabertura do concurso de efetivação na área de Sociologia da 188 

Educação. - MEMO. EDA/78/05102021 - Decidiu-se por dar continuidade aos 189 

concursos que foram interrompidos devido à pandemia. 2.3 Encaminhamento 190 

– Prorrogação por 30 dias do prazo de inscrições e atualizações dos 191 

documentos dos concursos de Professor Doutor e Titular. Colocada em 192 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) 193 

votos, pela unanimidade dos presentes. 3. CONVÊNIOS: 3.1. Memo. 194 

EDM/169/01012021 - Convênio Acadêmico para Mobilidade Internacional a ser 195 

firmado entre a FEUSP e o Georg Eckert Institut –Leibniz Institut fur 196 

Internationale Schulbuchforschung/GEI (Alemanha), sob coordenação da 197 

Profa. Dra. Vivian Batista da Silva. Colocada em discussão e, a seguir em 198 

votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade 199 

dos presentes. 4. PROFESSOR SÊNIOR: 4.1.OF. EDF/65/01102021 - 200 

Renovação do Termo de Adesão e de Permissão de Uso apresentado pela 201 

Profa Dra. Silvia Colello. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 202 

Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos, pela unanimidade dos presentes. 203 

4.2. Memo. EDM/168/01102021 - Adesão ao Programa Professor Sênior da 204 



USP apresentado pela Profa. Dra. Leny Magalhães Mrech. Colocada em 205 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) 206 

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.1. Carta. 207 

IEA/20102021 - Interesse do IEA em intensificar a colaboração com a FEUSP, 208 

em especial na participação de seus docentes nas atividades e projetos da 209 

“Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica” relacionados ao tema Licenciaturas 210 

Interdisciplinares. Encaminhamento - Solicitação formal desses documentos à 211 

Cátedra e à Pró-Reitoria de Graduação para que nos encaminhe a proposta de 212 

formação de professores e o documento que oriente o complexo de formação 213 

e professores, no prazo de 15 dias. Proposta de um ciclo de debate. 5.2. Carta 214 

Aberta à Comunidade FEUSP.  Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza 215 

diz que a carta já explicita as suas colocações. Informa que ela foi uma 216 

deliberação de uma reunião de funcionários e que deveria ser apresentada no 217 

CTA e na Congregação. O objetivo da carta é tornar pública as críticas lá feitas, 218 

elaboradas coletivamente. A carta aborda as dificuldades relacionadas à 219 

organização do retorno presencial. Com a palavra o Prof. Dr. José Sérgio 220 

Fonseca de Carvalho comenta que na carta empregam a expressão “política de 221 

terror” que lhe causou indignação. Entende que devem ser usados termos 222 

aceitáveis para retratar como a Faculdade lida com suas inquietações e 223 

conflitos. Com a palavra a Profa. Dra. Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis 224 

Boto menciona o que chamou a atenção foi a virulência da carta, diz que é 225 

sempre legítimo que um setor manifeste a suas reivindicações, mas a maneira 226 

de fazer isso que causou estranheza, pois considera essa gestão, para os três 227 

setores é a mais democrática dos últimos 20 anos. Pede para ouvir a versão da 228 

Direção da Faculdade. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Duboc diz que 229 

acha importante ter esse espaço democrático para circular ideias, mas ficou 230 

bastante incomodada com a linguagem, e reitera os argumentos apresentados 231 

pelos Profs. José Sérgio e Carlota. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia 232 

Neira informa que o que foi decidido, foi decidido junto com as chefias 233 

administrativas. A partir do momento que saíram as primeiras portarias e 234 

diretrizes, a direção se reuniu com as chefias e avaliaram que não poderiam 235 

permanecer naquela condição anterior, de manter exclusivamente o trabalho 236 

remoto. As diretrizes e portarias são muito claras, pois responsabilizam a chefia 237 

direta pelo IFPonto. Entenderam que cada chefia avaliaria a existência de 238 



condições no seu setor para realização das atividades de trabalho e as 239 

especificidades, além daqueles que têm a guarda de crianças até 12 anos e 240 

que trabalhariam meia jornada presencial. Feito isso, as chefias estabeleceriam 241 

as escalas de trabalho. Os funcionários pediram uma reunião aberta com a 242 

direção e avaliaram que foram recebidos com um clima hostil. Entendiam que 243 

era uma maneira fácil e democrática de proteção da saúde e é assim que tem 244 

sido feito desde o primeiro momento. Há setores que estão trabalhando 245 

integralmente e outros de maneira escalonada em função do espaço, da 246 

presença de pessoas com a guarda de crianças de até 12 anos e agora, com 247 

exceção de 2 funcionários, todos estão vacinados. Foram feitas 7 reuniões e a 248 

direção sempre se colocou dizendo que não poderia se sobrepor às chefias. A 249 

realidade tem mostrado que essa retomada das atividades presenciais é 250 

fundamental para preparar a unidade para a retomada das atividades didáticas 251 

e de pesquisa. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos fala que a 252 

direção não se pautou no que as outras unidades estavam fazendo. Não 253 

podiam fazer nada em relação a algo que é da estrutura da Universidade, que 254 

é a diferença que existe do ponto de vista funcional entre docentes e 255 

funcionários. Entende que o sindicato tenha uma pauta de questões. No seu 256 

modo de ver há uma tendência de tratar indiferenciadamente todos os 257 

funcionários, todas as questões muito embora isso não seja real. O 258 

procedimento sindical é diferente da gestão, há questões administrativas 259 

implicadas que foram tratadas, debatidas, aplicadas etc. E assim tem sido, 260 

também não tem agradado todo mundo, nem os professores, mas eles têm 261 

consciência que o diálogo seguirá até as últimas consequências. A liberdade 262 

no uso das palavras é uma expressão de um autoritarismo de um grupo de 263 

pessoas que querem pautar inclusive como deve ser a conduta em casos em 264 

que há nuances administrativas peculiares. Diz que vão ouvir, mas não vão 265 

assumir o ponto de vista do mesmo modo da liderança sindical, a não ser que 266 

sejam convencidos disso. Um autoritarismo de quem quer nos ensinar 267 

democracia, é um paradoxo. Temos consciência que essa é uma gestão 268 

democrática. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza explica que essa 269 

carta não é do SINTUSP, ela foi definida em reunião de funcionários. Comenta 270 

que se fosse registrar a indignação que se expressou na reunião por parte de 271 

algumas pessoas a carta seria mais dura ainda. Diz que é uma extrapolação 272 



considerar que são conceitos de terror na carta. De conteúdo o que quiseram 273 

expressar é que foi autorizado às chefias organizarem as escalas, porém isso 274 

foi feito sob o discurso que não se poderia garantir o ponto dos funcionários. Na 275 

visão das pessoas expressava um discurso de “terror” que na prática diz não 276 

fazer. Se incomoda, e diz que não é a primeira vez que isso acontece, não 277 

nessa gestão, mas no geral, em que se escudam em fazer uma discussão 278 

dizendo que a forma foi virulenta, para evitar discutir o conteúdo. Quando o 279 

diretor diz que tudo foi discutido com as chefias, imagina que os docentes façam 280 

um paralelo como as chefias de departamentos, que são eleitas pelos seus 281 

pares, mas são realidades diferentes, as chefias administrativas não são 282 

representações políticas da categoria dos funcionários, são cargos de 283 

confiança. Não vê como ser autoritário colocar reivindicações de forma clara e 284 

explícita, tentar organizar as pessoas em torno dessas reivindicações e não vê 285 

como isso é querer pautar a direção. Querem coletivamente pautar a instituição 286 

e o que acham correto para a instituição e fazem isso através dos fóruns usando 287 

nossos métodos de organização e de lutas. 5.3. Solicitação de autorização para 288 

hospedagem, nos servidores da faculdade, da Revista Paideuma, do Grupo de 289 

Estudos Clássicos da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 290 

a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos 291 

presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de 292 

todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara R. 293 

Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que 294 

será assinada por mim                                                                      e pelo 295 

Diretor da FEUSP                                                        na reunião em que 296 

for discutida e aprovada. São Paulo, 28 de outubro de 2021. 297 




