
538ª 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 dia do 3 
mês de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a 538ª 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, Agnaldo Arroio, Mônica Appezzato 7 
Pinazza, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, 8 
Rosângela Gavioli Prieto, Carla Biancha Angelucci, Ana Paula Duboc, Valdir Heitor 9 
Barzotto, Maria da Graça Jacintho Setton, Claudia Rosa Riolfi, Vivian Batista da Silva, 10 
Emerson de Pietri, Katiene Nogueira da Silva, Mônica Caldas Ehrenberg, Roni Cleber 11 
Dias de Menezes a Senhora Lisbeth Soares, suplente do representante discente da pós-12 
graduação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores não 13 
docentes e a Profa. Ana Luiza Jesus da Costa, Presidente da CCInt como convidada da 14 
Direção. A Profa. Dra. Anete Abramowicz, justificou a ausência. Havendo número legal, 15 
o Senhor Diretor declara aberta a 538ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. 16 
Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. Discussão e Votação da Ata 17 
da 537ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 28/10/2021. 18 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 19 
(catorze) votos a favor e 1 (uma) abstenção. IIª Parte – Expediente – 1. Expediente da 20 
Direção: Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira inicia a reunião dizendo que é 21 
uma alegria estar reunido com todos num momento em que a vacinação avança e nós 22 
estamos cada dia mais protegidos graças à imunização e aos protocolos sanitários. 23 
Pergunta se na próxima reunião da Congregação no dia 16/12, podem começar às 24 
09h30. Todos concordam. Continuando, informa que chegou o convite para a entrega 25 
do Prêmio USP Trajetória pela Inovação - 2019, em que a Profa. Myriam Krasilchik foi 26 
indicada pelo EDM e a indicação foi acatada pela Congregação. Como a cerimônia de 27 
entrega do título não pôde acontecer no ano passado, será feita agora no dia 28 
01/12/2021, de modo presencial com transmissão pelo YouTube, mas a Profa. Myriam 29 
foi desaconselhada pela sua médica a participar, então ela pediu que a Direção a 30 
representasse. Diz que é com alegria que irão representá-la. A cerimônia será 31 
transmitida e todos receberão o convite para assisti-la. Outro assunto é sobre o grupo 32 
que trabalha na controladoria/limpeza/vigilância e todos os anos se faz uma 33 
arrecadação que no ano passado foi revertida em cartão-alimentação para que façam o 34 
uso da maneira como preferirem. A ATAd e a Direção estão reforçando a lembrança 35 
para contribuição. Sobre o andamento dos trabalhos do Comitê Permanente, informa 36 
que os encontros ocorrem a cada 14 dias, quando avaliam a situação da pandemia, 37 
fazem o acompanhamento dos protocolos e discutem e deliberam sobre flexibilizações 38 
como, por exemplo, a reabertura das salas pró-aluno da pós-graduação e da graduação. 39 
Comunica que os monitores da sala já completaram o ciclo vacinal. O Comitê também 40 
tem se debruçado sobre os planos educacionais. Existe um GT de Graduação e outro 41 
de Pós-Graduação que, ao menos por enquanto, consideram prematuro qualquer ato 42 
visando o que possa acontecer em março de 2022. Encaminharam a todas as chefias o 43 
formulário de notificação de casos de Covid ou suspeitas. Também estão com controle 44 
rigoroso de acesso aos prédios. Na última reunião da Congregação foi feita uma 45 
discussão da participação da FEUSP na Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica e, 46 
também, a respeito da criação do Complexo Integrado de Formação de Professores 47 
pela Pró-Reitoria de Graduação. A Congregação decidiu que o assunto seria discutido 48 
também nos departamentos e deliberou pela organização de ciclos de conversas. 49 
Depois da reunião com as chefias dos departamentos, acordaram de enviar convites à 50 
Cátedra e à Pró-Reitoria de Graduação para participarem dos ciclos de conversas. Com 51 
a palavra, o Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos diz que o que está acontecendo está 52 
dentro de um processo que agora tem face institucional. Desde a criação da Cátedra, 53 
não houve um diálogo sistemático. Havia antes uma participação mais direta do Prof. 54 
Elie e de outros professores. Haveria necessidade de ter um contato mais sistemático e 55 



que a Faculdade não fosse alijada de um processo que tem tudo a ver com o que 56 
fazemos. A Cátedra foi mudando sua configuração e passou a discutir a criação de 57 
cursos de licenciatura. As nossas conversas a partir das iniciativas do Prof. Elie junto ao 58 
EDF, que também teve a participação da Profa. Carlota, chegaram à Direção e 59 
começaram um processo de contato e discussão com a Cátedra. Ontem deu-se a 60 
culminância desse processo mais institucionalizado. Receberam um projeto da 61 
Licenciatura Interdisciplinar em Ciências que envolve 3 instituições, foi aprovado e a 62 
próxima fase será no segundo semestre de 2022 com a implantação. Faz uma avaliação 63 
positiva da reunião ocorrida com a coordenação desse curso e o Catedrático. As 64 
pessoas se manifestaram e apresentaram suas visões. A nossa fala foi no sentido de 65 
dizer que a FE tem uma história, tem um papel e uma responsabilidade social e que 66 
somos conscientes do que fazemos e produzimos. Assim como o documento, que é o 67 
projeto de licenciatura que eles tomam sempre como exemplo o curso de Ciências 68 
Moleculares que  existe há 30 anos. Destaca que a FEUSP não precisa estar em tudo. 69 
Uma questão como essa trazida pela Cátedra, e na medida que temos pessoas lá dentro 70 
que também se sentiram desconfortáveis achando que a FE deveria estar 71 
institucionalmente representada, é por que essa questão nos diz respeito diretamente. 72 
Estamos querendo tomar uma posição institucional, mas nada impede as decisões 73 
individuais. É importante que não estejamos alheios ao debate, a questões implicadas, 74 
que a decisão da FE seja bem fundamentada e discutida. 2. Expediente das 75 
Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário – Não houve CO. Com 76 
a palavra a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes comenta que recebeu uma 77 
informação de que no CO terá que ser aprovada uma minuta sobre a política de 78 
Inovação da USP, que é uma questão para definição da Universidade pública. Quer 79 
saber se está na pauta. Com a palavra, o Prof. Marcos diz que está na pauta para 80 
discussão. Com a palavra, o Senhor Reinaldo comenta que entendeu que está na pauta 81 
para ser aprovada, mas pelo conteúdo acha complicado ser aprovado nesse CO. A 82 
reivindicação é que esse documento possa ser discutido e que seja feito um debate 83 
mais amplo. Com a palavra, o Prof. Marcos propõe que circulem as Diretrizes 84 
Orçamentárias e esse documento para que as pessoas tomem conhecimento, que 85 
possam reunir ponderações dos colegas e apresentá-las no CO e também solicitar que 86 
seja retirado de pauta para dar tempo de fazer as análises e discussões. b. Cultura e 87 
Extensão Universitária - Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Duboc informa que 88 
não houve reunião da CCEx e que só quer relembrar que está ocorrendo o I Congresso 89 
de Cultura e Extensão hoje e amanhã. b. CCInt/Nac. – Com a palavra, a Profa. Dra. 90 
Ana Luiza Jesus da Costa também relembra que está acontecendo o V Seminário de 91 
Internacionalização e Nacionalização ao longo deste mês. c. Conselho de Pós-92 
Graduação - Com a palavra, a Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci primeiramente 93 
justifica a ausência do Prof. José Sérgio que está em uma banca. Com relação ao 94 
Conselho de Pós-Graduação, destaca que juntamente com mais três unidades, 95 
solicitaram a modificação do calendário de 2022 para que as aulas da pós-graduação 96 
pudessem convergir com as de graduação. Outro assunto é o credenciamento de 97 
disciplinas remotas. Os departamentos receberam ontem, e devem ter enviado para os 98 
docentes, as consultas sobre as disciplinas que devem ser ofertadas no primeiro 99 
semestre de 2022. Há duas possibilidades de indicação e uma delas se refere ao 100 
credenciamento de disciplinas que podem ser de 1% a 100% remotas. As disciplinas já 101 
credenciadas serão consideradas presenciais. Deverão apresentar justificativas para 102 
serem remotas. Comunica que receberam ontem a avaliação do quadriênio 2021 – 2024 103 
da CAPES. No ano de 2022, deverão ser inseridas as informações mais gerais no 104 
programa, com dados sobre docentes e discentes referentes a 2021. Terão que inserir 105 
as informações sobre as disciplinas, área de concentração e linhas de pesquisa. Isso 106 
dará fôlego para discutir as necessidades ou não de reconfiguração das áreas de 107 
concentração e das linhas de pesquisa. Comenta que a liminar que suspende a 108 
avaliação do quadriênio 2017-2020 permanece, então a avaliação continua suspensa. 109 
Em relação ao exame de proficiência, houve um encontro em 19/12 realizado pelo 110 



CEPEL com estudantes que ingressaram em 2021 e os que irão ingressar em 2022, 111 
para trabalhar elementos de preparação para a prova de proficiência em língua inglesa, 112 
as inscrições para essa prova terminam hoje. Em relação ao processo seletivo 113 
2022/2023, enviaram um conjunto de questões que precisam ser deliberadas por cada 114 
área de concentração. Informa que estão terminando o ciclo avaliativo do programa. 115 
Destaca, com relação à verba PROAP, que compraram kits de laboratório, peças para 116 
computadores, contrataram intérprete de libras, compraram softwares de edição de 117 
texto/vídeo. Assim que abrir o ano orçamentário, lançarão novamente os editais de 118 
revisão, tradução e editoração. d. Conselho de Graduação - Com a palavra, a Profa. 119 
Dra. Rosângela Gavioli Prieto informa que na última reunião do CoG quem participou 120 
foi a Profa. Vivian. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva diz que na pauta 121 
estava o Complexo Integrado de Formação de Professores. Foi reapresentado pelo 122 
Prof. Baracat, que informou que esse Complexo não fere a autonomia das Unidades e 123 
fez uma referência especial à FEUSP. Comenta que a próxima reunião do CoG será 124 
presencial com a participação do Reitor para o fechamento da gestão. O Prof. Baracat 125 
comentou a importância das atividades presenciais e prevê já esse retorno para as aulas 126 
e reuniões, e destaca a importância da necessidade de pensar sobre o uso dos recursos 127 
tecnológicos. Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto comenta que 128 
embora tenham solicitado várias vezes a discussão sobre o Complexo de Formação 129 
Professores no CoG, essa foi a primeira vez que pautaram o assunto. Informa que a 130 
Profa. Vivian estava na reunião do CoG porque ela foi, a pedido do Pró-Reitor, atender 131 
ao chamado da Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais 132 
(Abruem), fundada em 1991 e tem 47 universidades associadas, entre elas, 133 
USP/UNESP/UNICAMP. A Abruem chamou essa reunião para colocar em discussão a 134 
Resolução 02/2019 e enviou um questionário para as Universidades e que a USP não 135 
respondeu. Esse questionário buscou levantar dados sobre os cursos de licenciatura 136 
que já tinham aderido à Resolução 02 de 2015 ou à 02 de 2019. Ela terá uma reunião 137 
com o Pró-Reitor para relatar essa reunião e discutir a necessidade da USP se engajar 138 
mais nessa discussão, inclusive com o CEE-SP. Informa que o Pró-Reitor recebeu pelo 139 
Reitor duas mensagens sobre consultas públicas que estão abertas do MEC. Uma sobre 140 
o novo ENEM e a outra é sobre as Diretrizes para a Aprendizagem Híbrida. Sobre a 141 
reunião da CG, teve proposta de realizar um evento com as escolas de Educação Básica 142 
para pensar como a USP pode contribuir nesse desafio de retorno. A CG trabalhou na 143 
organização de dois conjuntos de slides, um deles sobre o questionário de avaliação de 144 
2020, onde tentava colher informações do que os estudantes pensavam na manutenção 145 
de um ensino híbrido. Outro conjunto de informações é sobre levantar o perfil dos 146 
estudantes que ingressaram em 2021. Foi feito um levantamento também de dados da 147 
FEUSP, em relação aos ingressantes no vestibular. e. Conselho de Pesquisa - Com a 148 
palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto lembra que a Comissão de Pesquisa continua 149 
trabalhando no regimento e discutindo formas de aprofundar a compreensão que temos 150 
na FE sobre a natureza do pós-doutorado, dos procedimentos de ética em pesquisa, 151 
das políticas de divulgação dos conhecimentos, dos resultados das pesquisas e da 152 
inserção da USP na sociedade e na própria USP. Sobre a questão do Prêmio Inovação, 153 
diz que ele agora está nomeado para o júri deste prêmio e um dos novos critérios para 154 
escolher os membros do júri é a Unidade não ter indicado ninguém para o Prêmio. Não 155 
ficou feliz porque gostaria que a Unidade continuasse disputando o prêmio e o conceito 156 
de inovação. Quando leu o material das pessoas indicadas viu que tem um leque muito 157 
vasto do modo de compreender o que é inovação e foi possível ver que vários 158 
professores da FE poderiam ter sido indicados também. A USP vai criando novos pés 159 
para completar o tripé ensino/pesquisa/extensão a 160 
inovação/internacionalização/divulgação do conhecimento/gestão, por exemplo. 161 
Defende que se crie na FE um grupo de trabalho permanente que possa operar com 162 
esses diferentes pés. A USP criou a AUSPIN e não criou nada correspondente nas 163 
unidades, o mesmo acontece com a AGUIA. Então, diz que temos que ficar muito 164 
atentos a isso para os próximos anos, quando se fala em reposição do quadro de 165 



docentes tem que se falar dos funcionários também, porque cada docente efetivo amplia 166 
o trabalho do funcionário e não temos o quadro completo e quando falamos em 167 
incorporar esses novos pés do tripé, estamos falando em criação de estrutura e não 168 
temos conseguindo nos organizar numa militância suficiente que faça com que as 169 
estruturas de novos eixos estejam presentes em cada Unidade. Um grupo de trabalho 170 
permanente ajuda a subsidiar momentos críticos. 3. Expediente da Diretoria da Escola 171 
de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva comenta 172 
que está no fim a gestão das Profas. Marlene e Fátima como diretoras da EA para 31/12, 173 
então, a partir de janeiro, ela e o Prof. Fábio assumem a Direção da Escola de Aplicação. 174 
Outro informe é sobre o novo ensino médio que vem mobilizando um grupo de trabalho 175 
da Escola para pensar propostas. Já começaram a pensar sobre as alternativas com a 176 
supervisão e direção da FE, terão mais reuniões com os professores, porque a reforma 177 
do Ensino Médio implica algumas reorientações e acaba mexendo na Escola como um 178 
todo. A ideia é deixar tudo organizado para que possam encaminhar as ações com 179 
relação a essa reforma. Sobre a reorientação curricular, durante a pandemia, muitas 180 
ações foram tomadas para garantir e ensino a todos estudantes. Esse trabalho já teve 181 
início a partir de avaliações diagnósticas e reelaboração de planos de ensino de 2022. 182 
A Escola está funcionando totalmente no modo presencial e com uma atenção 183 
permanente aos protocolos sanitários. Agradece mais uma vez o apoio de todos. 4. 184 
Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Sr. Reinaldo 185 
Santos de Souza fala sobre um comunicado a partir de um alerta feito pela Comissão 186 
da Defesa dos Direitos Humanos da Filosofia. Há o risco de jubilamento de 600 187 
estudantes dessa faculdade por conta do que consta no Regimento que é a 188 
possibilidade de jubilamento de quem não cumpra o mínimo de créditos por 2 semestres 189 
consecutivos. A própria faculdade é contra e tem tido conversas com a Pró-Reitoria e 190 
sobre esse tema, até agora, não há nenhum encaminhamento conclusivo. Acha que nós 191 
deveríamos manifestar apoio para somar às iniciativas existentes. Outro assunto é que 192 
um grupo de funcionárias está organizando uma homenagem aos mortos pela Covid da 193 
Universidade e de parentes e amigos de funcionários da Faculdade, a ideia é de fazer 194 
um mural e uma cerimônia que será no dia 10/12. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana 195 
Paula Duboc informa e reitera o convite para a webinar que a FE está organizando 196 
junto à Rede INEI voltado para temática da alfabetização, letramento e educação 197 
linguística que será em 10/12. Com a palavra, a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal 198 
Moraes comunica que em 08/12 o Centro de Memória vai fazer um encontro com os 199 
pesquisadores com a temática da educação libertária. São pesquisadores que 200 
trabalharam nas fontes do Centro de Memória. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de 201 
Macedo Santos comenta a iniciativa bacana da homenagem aos mortos pela Covid, 202 
pensa que em outra oportunidade seria interessante que essa homenagem fosse 203 
estendida para docentes e estudantes. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de 204 
Souza Reinaldo informa que na última semana o Fórum das Seis se reuniu e fez uma 205 
proposta de atualização da nossa pauta de reivindicações. Com relação ao que o Prof. 206 
Vinicio falou, acha interessante, mas comunica que essa foi uma iniciativa de um grupo 207 
de funcionárias, mas poderiam tentar compor uma comissão conjunta com os docentes 208 
e alunos. Não sabe se para o dia 10 daria para incorporar, senão no ano que vem, 209 
podem fazer outra atividade. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira destaca 210 
a importância das reuniões que a CPG tem organizado, onde temos acesso aos dados 211 
e podemos pensar na pós-graduação para os próximos quadriênios. Lembra que foi 212 
informado no Boletim da Gestão a criação da sala de pesquisa no primeiro andar da 213 
Biblioteca e há razões para isso, uma parte dos equipamentos vai ser adquirida com a 214 
verba PROAP e outra com a dotação da Unidade. Cada pessoa se responsabilizará pelo 215 
uso da sala. Sobre o evento que a Profa. Rosângela mencionou, lembra da participação 216 
da EA que é uma referência para todos a maneira como a Escola tem lidado com os 217 
protocolos sanitários e os planos pedagógicos diante da retomada das atividades 218 
presenciais. Com relação à fala do Prof. Valdir, lembra que quando foram feitas as 219 
discussões dos formulários para avaliação institucional, um dos temas que muito 220 



incomodou a nossa Unidade foi a concepção de inovação. Comenta que foi exemplar 221 
como a comunidade USP lidou com o documento do Código de Conduta. Houve uma 222 
movimentação das unidades e foi feito um ofício que solicita a supressão desse 223 
documento da pauta. Endossa as palavras do Prof.  Vinício sobre a homenagem, 224 
consideram um gesto muito bonito e importante em que as pessoas possam participar. 225 
IIIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. ELEIÇÕES: 1.1. OF. EDF/076/08112021 - Indicação 226 
do Prof. Dr. Bruno Bontempi Jr. como representante da unidade junto ao Instituto de 227 
Estudos Brasileiros. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 228 
aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. Memo. 229 
EDM/182/05112021 - Recondução dos Profs. Paulo Henrique Fernandes Silveira e 230 
Rosa Iavelberg como representantes do EDM, titular e suplente, respectivamente, junto 231 
à Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC da FEUSP. Colocada em 232 
discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, 233 
pela unanimidade dos presentes. 1.3. OF. CPGI PIEC Nº A-037/0511/2021 - 234 
REFERENDAR - Homologação da eleição para a Presidência e Vice-presidência da 235 
Comissão de Pós-Graduação Interunidades (CPGI) do Programa de Pós-Graduação 236 
Interunidades em Ensino de Ciências – Áreas: Ensino de Física, Ensino de Química e 237 
Ensino de Biologia (PIEC), tendo sido eleitos, para Presidente o Prof. Dr. Mauricio 238 
Pietrocola Pinto de Oliveira (FE-USP) e para Vice-Presidente o Prof. Dr. Ivã Gurgel 239 
(IFUSP). Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou 240 
por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. SEGUNDA VIA DE 241 
DIPLOMA: 2.1. PROC. 21.5.165.48.4 - LIVIA DE ARAUJO DONNINI RODRIGUES - 242 
Solicita emissão da segunda via de diploma de doutor obtido pela FEUSP.  Colocada 243 
em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, 244 
pela unanimidade dos presentes. 2.2. PROC. 21.5.164.48.8 - LIVIA DE ARAUJO 245 
DONNINI RODRIGUES - Solicita emissão da segunda via de diploma de mestre obtido 246 
pela FEUSP.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 247 
por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. REVALIDAÇÃO DE 248 
DIPLOMA: 3.1. Proc. 19.1.2886.1.4 - AMER AI SALHANI - Pedido de revalidação do 249 
diploma emitido pela Damascus University, na Síria. CG aprovou o relatório final 250 
(Favorável). Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 251 
por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Proc. 19.1.2869.1.2 - 252 
RAZAN AL NABULSI - Pedido de revalidação do diploma emitido pela Damascus 253 
University, na Síria. CG aprovou o relatório final (Favorável).  Colocada em discussão 254 
e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 (dezessete) votos, pela 255 
unanimidade dos presentes. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. REFERENDAR - 256 
Renovação do reconhecimento do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. 257 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 17 258 
(dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. Regimento da Revista 259 
Educação e Pesquisa.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 260 
aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.3. Regimento da 261 
Comissão Coordenadora do Curso das Licenciaturas (CoC Licenciaturas). Colocada em 262 
discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, 263 
pela unanimidade dos presentes. 4.4. Proposta de Cronograma das Reuniões da 264 
Congregação da FEUSP para 2022.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 265 
Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 5. 266 
PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO:  5.1. OFÍCIO CCEx./027/2021 - Solicita prorrogação 267 
de Convênios por 60 dias do prazo de execução da terceira edição dos cursos 268 
Repensando o Currículo (Humanidades, Linguagens, Ciências e Projetos de vida e 269 
cidadania), com vigência original estabelecida de 09/08/2021 a 08/01/2022, a partir de 270 
convênio de execução dos cursos entre a Faculdade de Educação, a Associação 271 
Instituto Iungo e a Fundação para o Desenvolvimento da USP. Aprovado pela CCEx em 272 
22/11/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 273 
por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor 274 
Diretor agradeceu a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para 275 



constar, eu Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 276 
presente ata, que será assinada por 277 
mim                                                                       e pelo Diretor da 278 
FEUSP                                                     na reunião em que for discutida e aprovada. 279 
São Paulo, 25 de novembro de 2021. 280 
 281 


