
540ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA FACULDADE DE 1 

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

27/03/2020, alterada pela Resolução 7956/2020 de 08/06/2020, que autoriza reunião à 3 

distância. Às nove horas do vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e 4 

dois, realizou-se a 540ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da Faculdade de 5 

Educação, sob a presidência do Senhor Diretor Professor Doutor Marcos Garcia Neira e 6 

com a presença dos membros:  Professores Doutores, Agnaldo Arroio, Carmen Sylvia 7 

Vidigal Moraes, Kimi Aparecida Tomizaki, Cassia Geciauskas Sofiato, Cintya Regina 8 

Ribeiro, Teresa Cristina Rebollo Rego de Morais, Claudia Valentina Assumpção Galian, 9 

Vivian Batista da Silva, Emerson de Pietri, Maurilane de Souza Biccas, Lívia de Araújo 10 

Donnini Rodrigues, Mônica Caldas Ehrenberg, a Senhora Lisbeth Soares, suplente do 11 

representante discente da pós-graduação, o Senhor Guilherme Luís Desidério, 12 

representante discente da Graduação e o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante 13 

dos servidores não docentes. Os Profs. Vinício de Macedo Santos, Roni Cleber Dias de 14 

Menezes, Maria da Graça Jacintho Setton, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Valdir Heitor 15 

Barzotto, Rosângela Gavioli Prieto e Ana Luiza Jesus da Costa justificaram a ausência. 16 

Havendo número legal, o Senhor Diretor declara aberta a 540ª Reunião Ordinária da 17 

Congregação da FEUSP. Iª Parte – Expediente – 1. Expediente da Direção: Com a 18 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira dá boas vindas a todos e informa que se encontra 19 

presente o Sr. Guilherme Luís Desidério, que inicia seu mandato como representante 20 

discente da Graduação e aproveita para desejar-lhe um bom mandato. Comenta que 21 

iniciamos mais um ano com uma série de compromissos e tarefas. Comunica que houve 22 

uma reunião dos dirigentes no dia 20/12 em São Carlos, foi uma reunião de despedida onde 23 

cada Pró-Reitor apresentou os projetos de seu mandato e, nesse dia, o Reitor informou que 24 

faria uma portaria determinando a retomada presencial das atividades na Universidade, 25 

reiterando que as aulas da Graduação iniciarão no dia 14/03. A portaria foi efetivamente 26 

publicada no dia 24/12 e repassada aos chefes de departamento e às presidências das 27 

comissões estatutárias na mesma data, tendo sido enviada à comunidade no dia 03/01. A 28 

portaria diz que o retorno é obrigatório, mas cabe avaliação no âmbito dos colegiados 29 

centrais. Receberam em 12/01 às diretrizes aos dirigentes que abordam, basicamente, os 30 

cuidados “formais” a serem tomados em caso de contaminação dentro das Unidades. 31 

Comenta que os editais dos concursos, assim como foi decidido na Congregação, foram 32 

republicados. Os candidatos já inscritos podem atualizar seus documentos e outros 33 

candidatos podem se inscrever. Na próxima semana será publicada a portaria das eleições 34 

para a próxima gestão da FEUSP e será preciso indicar uma comissão eleitoral. Comenta 35 

que depois de um longo processo de negociações com a Superintendência do Espaço 36 

Físico, será feita uma grande reforma no bloco A da Escola de Aplicação, o que implica em 37 



ajustes, deslocamentos e adequações.O Prof. Agnaldo pergunta se existe alguma previsão 38 

da reforma da ala A do bloco B. O Prof. Marcos responde que no momento o prédio está 39 

com problemas devido à dilatação. A SEF informou que por enquanto não oferece riscos, 40 

mas a prioridade é vedar os vazamentos do teto. Existe também um projeto para reformar a 41 

cantina que está caminhando, um elevador onde está a EDUSP e reformar todos os 42 

banheiros com vistas à acessibilidade. Informa que no momento a prioridade da USP é obter 43 

o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para grande parte de seus prédios. 44 

Reformas de grande monta só podem ser feitas pela SEF, mas a equipe está reduzida e 45 

eles estão atendendo as prioridades.Aproveita para justificar a ausência do Prof. Vinício, 46 

devido ao falecimento do pai. Diz que é uma notícia triste, assim como tantas outras que 47 

temos conhecimento e torce para que a família tenha algum conforto nesse momento 48 

difícil.Comunica que no dia 17/12 recebeu uma ligação da Profa. Maria Arminda, 49 

convidando-o para exercer a função de Pró-Reitor Adjunto de Graduação, ela justificou o 50 

convite pela sua experiência no trabalho com a graduação e na relevância da FEUSP para 51 

pensar o ensino na USP. Recebeu o convite com surpresa, mas ao mesmo tempo 52 

preocupação. Conversou com várias pessoas que o apoiaram e depois de pensar bastante, 53 

resolveu aceitar o desafio. As Pró-Reitorias são indicações da Reitoria, mas os nomes são 54 

submetidos ao CO devidamente acompanhados de um projeto de trabalho e de uma súmula 55 

curricular. O programa está em construção, mas é possível dizer que pretendem apoiar os 56 

docentes e estudantes no retorno às atividades presenciais, reduzir a evasão, melhorar a 57 

qualidade dos cursos, além de um forte compromisso com as licenciaturas. 2. Expediente 58 

das Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Com a 59 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira diz que tiveram um CO em novembro e os 60 

informes foram comunicados na Congregação de dezembro. b. Conselho de Pós-61 

Graduação. Sem expediente. c. Graduação. Com a palavra, a Profa. Dra. Lívia de 62 

Araújo Donnini Rodrigues dá parabéns ao Prof. Marcos e à Profa. Vivian. Comenta 63 

que está representando a Graduação e só tem lembretes, porque todos já 64 

receberam, principalmente as portarias do Complexo de Formação de Professores 65 

com a nomeação dos coordenadores do Centro de Ensino de Libras, do Centro de 66 

Apoio Pedagógico e do Centro Interunidades de Formação Inicial e Continuada de 67 

Educação Básica. Também relembra que foi lançado o edital, com prazo curto, para 68 

a inscrição de projetos para seleção de bolsista do Programa de Formação de 69 

Professores e está em andamento a seleção dos projetos do PEEG. d. Conselho 70 

de Pesquisa. Com a palavra, a Profa. Dra. Cintya Regina Ribeiro informa que está 71 

substituindo o Prof. Valdir que está de férias. Comenta que ainda não houve reunião 72 



do Conselho de Pesquisa e as informações já foram dadas em dezembro, mas traz 73 

uma informação da Comissão de Pesquisa do ponto de vista interno. Fizeram um 74 

breve balanço das ações, dentre as quais destaca três pontos. O primeiro foi um 75 

engajamento maior das ações dos pós-doc no programa que começou em 2020. Os 76 

pós-doutorandos manifestaram interesse em ter discussões contínuas sobre a 77 

questão do pós-doutorado, sobretudo em razão da carreira, então foram iniciadas 78 

atividades mensais que variam de questões acadêmicas a profissionais. Comenta  79 

também o engajamento do pessoal da Iniciação Científica no SIICUSP, eles se 80 

envolveram na organização de maneira bem interessante, construindo o próprio 81 

evento em co-organização com a comissão. A CPq está envidando esforços para  82 

publicar as duas edições de 2020 e 2021 do e-book das produções dos pós-83 

doutorandos durante o simpósio. e. Conselho de Cultura e Extensão 84 

Universitária. Com a palavra, a Profa. Dra. Cássia Geciauskas Sofiato também 85 

parabeniza o Prof. Marcos pela indicação. Informa que receberam o relatório de 86 

gestão da Pró-Reitoria de 2018-2021, mas ainda não foi pauta de reunião. Lembra 87 

de um ofício que foi enviado aos departamentos comunicando que as atividades de 88 

cultura e extensão promovidas pelos docentes da FEUSP continuarão a ser 89 

oferecidas na modalidade remota no primeiro semestre de 2022. A Comissão 90 

entendeu que diante do aumento de casos e a dificuldade da fiscalização vacinal da 91 

comunidade externa, além da priorização da comunidade interna, as atividades 92 

continuarão remotas.  f. CCInt/Nac. Sem expediente. 3. Expediente da Diretoria 93 

da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da 94 

Silva agradece todo trabalho da direção e dos funcionários da Faculdade de 95 

Educação e da Escola de Aplicação, das melhorias que vêm acontecendo já há 96 

algum tempo. A Escola está com reformas em espaços importantes, com salas de 97 

aulas pintadas e carteiras novas, o auditório já com cadeiras novas, banheiros 98 

reformados e agora o bloco A é uma conquista muito importante, porque era uma 99 

parte da Escola que corria riscos. Agradece também a equipe de engenheiros que 100 

está programando a obra. Semana que vem terão a Semana de Planejamento da 101 

EA, então será possível dar a notícia à comunidade formalmente. Comunica que a 102 

Escola volta com as suas atividades no primeiro semestre de 2022 com 100% das 103 

aulas presenciais, seguindo as diretrizes do CEE e considerando também todo o 104 

trabalho que foi feito para construção de protocolos e do fluxograma. Acrescenta que 105 

com a ômicron, estão consultando novamente os profissionais da área de saúde que 106 



têm ajudado muito a Escola a organizar e atualizar o que for necessário. Com a 107 

palavra, a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes pergunta se não há como 108 

prorrogar a data de início das aulas da EA. A Profa. Vivian responde que essa 109 

possibilidade está posta, mas precisam considerar que o calendário foi aprovado 110 

pelo Conselho de Escola e a próxima reunião do Conselho será em fevereiro. 111 

Quando o calendário foi aprovado ainda não havia esse horizonte. 4. Expediente 112 

dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos 113 

de Souza comunica que tiveram um índice de contágio muito grande no restaurante 114 

central, cerca de 20 funcionários contraíram Covid-19, ainda assim não houve o 115 

fechamento do restaurante e nem uma política mais efetiva por parte da 116 

administração da SAS e da própria Reitoria. Acrescenta que não é um caso 117 

específico do restaurante, tem recebido no sindicato informes de uma escalada de 118 

casos entre os funcionários mesmo com as férias. Os trabalhadores do restaurante 119 

estão paralisados e o sindicato já realizou uma assembleia da categoria que 120 

formulou como reivindicação, para essa nova gestão da Reitoria, a suspensão das 121 

atividades presenciais dos funcionários pelo menos até o retorno das aulas. 122 

Relembra que só os funcionários foram forçados a retornar presencialmente em 123 

agosto, os docentes retornam para fazer alguma atividade pontual, pois as aulas só 124 

iniciam em março, e os alunos a mesma coisa. Algumas unidades mantiveram o 125 

esquema de escala e outras não. Retomaram essa reivindicação que sejam 126 

suspensas as atividades presenciais dos funcionários, exceto os essenciais, até o 127 

início das aulas. Tentaram ainda conversar com a última gestão, mas não foram 128 

recebidos, o argumento é que já existe uma nova gestão. Comunica que haverá uma 129 

assembleia hoje com indicativo de greve sanitária a ser votado. Acha que a situação 130 

da EA com esse novo pico de casos aponta que há necessidade de rever o início 131 

das aulas. Com a palavra, a Profa. Dra. Kimi Aparecida Tomizaki informa que 132 

está substituindo a Profa. Carlota que está em férias e quer parabenizar o Prof. 133 

Marcos pelo convite da nova gestão, não só parabenizar, mas aproveitar e talvez 134 

fazer uma avaliação, porque do seu ponto de vista para além desse convite ter uma 135 

relação com a pessoa do Prof. Marcos, é o tipo de atuação que ele tem na 136 

Universidade, tem a ver também com o que foi feito nesta gestão na FEUSP. Isso 137 

quer dizer que foi uma gestão que além de fazer uma construção cotidiana na luta 138 

por uma Universidade mais democrática, por relações mais democráticas, o modo 139 

de como foi tratada a pandemia foi um grande exemplo, sem que isso exclua 140 



algumas controvérsias, mas o fato é que colocou a FEUSP, no seu ponto de vista, 141 

num lugar de protagonismo, autonomia e independência em relação à administração 142 

central. Diz que esse tipo de posicionamento foi acertado, de reforçar o nosso lugar, 143 

de ter o que dizer no CO e não ficar sentado como muitos fazem. Parabeniza o Prof. 144 

Marcos, mas também essa gestão e todos que participaram dela. Continuando 145 

comenta que houve um informe na última reunião do EDF de que havia sido 146 

encaminhado por parte do CTA, que não se aceitasse o requerimento das disciplinas 147 

que estão explodindo. Diz que no EDF foi feito um indicativo de que a não aceitação 148 

do requerimento fosse marcada por uma carta aberta da FEUSP sobre os problemas 149 

que temos enfrentado, com o número muito grande de professores temporários em 150 

situação precária e a necessidade de mais concursos.Com a palavra, o Prof. 151 

Marcos agradece as palavras da Profa. Kimi e explica que sobre os requerimentos 152 

não foi um encaminhamento do CTA, mas da CG, então é importante conversar com 153 

os colegas dessa Comissão. Mas é uma ponderação válida e uma proposta de 154 

encaminhamento poderá ser feita. Com a palavra, a Profa. Dra. Claudia Valentina 155 

Assumpção Galian esclarece que essa orientação foi mesmo da CG, é algo que 156 

vão reafirmar com os coordenadores de CoCs de Licenciaturas na semana que vem. 157 

Os requerimentos não poderão ser aceitos e a partir dessa reunião, fazer uma ata 158 

bem detalhada e enviar para as outras CoCs, para garantir que isso fique bem 159 

documentado. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio dá parabéns à PRG pela 160 

indicação e espera que corra tudo bem nesses quatro anos de mandato. Esclarece 161 

que estamos operando hoje com um contingente muito expressivo de professores 162 

temporários e passamos por um período eleitoral no final do ano passado, os 163 

contratos estavam suspensos e a autorização da CCD saiu em 23/12. Informa que 164 

essa semana foi enviado ofício para o chefe do DRH e no dia 25 vieram as respostas 165 

da finalização dos processos de renovações de contratos e finalização dos contratos 166 

dos professores que não vão continuar. Isso irá impactar nas realizações de 167 

processos seletivos, mas talvez não consigam contratar em tempo hábil. Lembra que 168 

no segundo semestre vamos entrar novamente em período eleitoral, então o início 169 

de 2023 também será conturbado. Comunica que a partir de segunda-feira abrem 170 

as inscrições, em primeira fase, para as eleições para a chefia do EDM. Com a 171 

palavra, o Prof. Marcos acrescenta que por demanda do CTA, fizeram uma 172 

conversa com o Prof. Baracat em dezembro e essa conversa foi relatada no CTA. A 173 

FE tinha na época 26 pedidos, e o Pró-Reitor se comprometeu a renovar os claros 174 



dentro da lei. Comenta que houve várias demissões de professores contratados na 175 

FE e na EA. Enquanto não tivermos professores efetivos em quantidade suficiente, 176 

o problema continuará. Com a palavra, a Sra. Lisbeth Soares comenta que a 177 

preocupação de todos é com o retorno das atividades presenciais, principalmente os 178 

ingressantes que vêm de outros estados e cidades para poder se organizar. 179 

Comenta que para ela ainda não ficou claro se haverá alguma discussão em relação 180 

à FE ou só a EA que poderá fazer essa discussão com relação ao adiamento das 181 

atividades presenciais. Outra questão é que há muitas pessoas com quadro de 182 

adoecimento mental e com o retorno presencial é preciso dar atenção a essas 183 

questões. No informe da pós-graduação teve um relato sobre o suicídio de uma 184 

pessoa. Comenta que a pandemia só agravou algumas coisas que já vinham 185 

acontecendo. Com a palavra, o Prof. Marcos comenta que é com tristeza que 186 

recebemos essa notícia. Explica que a portaria do Reitor diz que haverá uma 187 

margem de discussão nos conselhos centrais, a FE não determina as aulas 188 

presenciais da graduação nem da pós-graduação, ela atende o que vem dos órgãos 189 

centrais. Com a palavra, a Teresa Cristina Rebollo Rego de Morais comenta que 190 

fica feliz pelo convite que o Prof. Marcos recebeu que é um reconhecimento do 191 

trabalho, é uma função desafiadora e ele é um homem de coragem. Assim como a 192 

Profa. Vivian é uma mulher de coragem, está muito feliz por ela assumir a direção 193 

da Escola e que pode contar com ela. Continuando, fala que retornando ao que a 194 

Profa. Kimi trouxe com relação ao requerimento tem recebido muitos pedidos 195 

perguntando se ela vai aceitá-los. Concorda que o não aceite do requerimento tem 196 

que ser acompanhado de uma justificativa aos alunos. Com a palavra a Profa. 197 

Claudia, fala que acha importante a justificativa, mas explica que depende muito da 198 

iniciativa das CoCs das outras Unidades para fazer essa comunicação. Com a 199 

palavra, a Profa. Tereza esclarece que seria só para os alunos da FE. Com a 200 

palavra, a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes  parabeniza o Prof. Marcos 201 

pela nova posição que está assumindo na Pró-Reitoria de Graduação, ficou muito 202 

feliz, sabe que ele vai ter um olhar mais especial para a educação e para a área de 203 

humanidades, assim como a Profa. Maria Arminda. Continuando, reforça a 204 

preocupação dos colegas, pois a situação do EDA é tão grave quanto. Estão com 5 205 

temporários, eles não têm como assumir disciplinas se não houver renovação dos 206 

claros e dos contratos. Também está preocupada com as aulas presenciais. Com a 207 

palavra, o Prof. Marcos acrescenta que todas as vezes que tentaram cadastrar os 208 



novos pedidos, estavam bloqueados, isso porque estavam aguardando o dia 26 de 209 

janeiro, que foi ontem. Espera que tenha um novo fluxo a partir de hoje com a 210 

reabertura do sistema. Com a palavra, o Sr. Guilherme Luís Desidério diz que é 211 

sua primeira reunião, não conhece pessoalmente o Prof. Marcos, mas pelos 212 

comentários dos colegas estende seus cumprimentos pelo cargo na nova gestão. 213 

Comenta que não estava ciente dessa alta demanda por algumas disciplinas, ficou 214 

pensando se é possível com a justificativa de não aceitar os requerimentos se 215 

consegue por outra via, fazer um mapeamento de qual é essa demanda para 216 

justificar a contratação de mais professores. Com a palavra, a Profa. Dra. Lívia de 217 

Araújo Donnini Rodrigues comenta que são feitos vários levantamentos, em 218 

virtude também do possível retorno presencial, essa demanda é sempre possível de 219 

mapear, principalmente na licenciatura em Pedagogia, mas boa parte desses nossos 220 

problemas vêm das demais licenciaturas de outras unidades. IIª PARTE - ORDEM 221 

DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. Eleição do representante e respectivo suplente da 222 

FEUSP junto ao IEB. (O EDF indicou o Prof. Bruno Bontempi Jr. e o EDM a Profa. 223 

Ermelinda M. Pataca). A Congregação elegeu como representante da FEUSP no 224 

Conselho Deliberativo do IEB: Prof. Bruno Bontempi Jr., por 07 (sete) votos – titular 225 

-  Profa. Ermelinda Moutinho Pataca, por 04 (quatro) votos – suplente - 4 (quatro) 226 

abstenções. 1.2. Resultado da Eleição para escolha de representantes discentes da 227 

graduação junto aos órgãos Colegiados e Comissões Estatutárias da FEUSP. 228 

Conforme Portaria 25/2021. Aprovado por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos 229 

presentes. 2. OUTROS ASSUNTOS: 2.1. Formulários de Avaliação Institucional e 230 

Orientações. Encaminhamento: Convocar a Comissão e disparar em cada uma das 231 

instâncias o processo de reunir informações, para permitir fazer uma reflexão sobre 232 

esse período de 5 anos passados. 2.2. Concurso para Professor Titular - Critérios 233 

para a solicitação da permanência de cargo de Professor/a Titular, solicitação de 234 

cargos novos e para avaliação de candidatos/as – FEUSP.  Encaminhamento: 235 

Discutir o assunto nos Departamentos e vir com uma proposta para a próxima 236 

Congregação. Com a palavra, o Prof. Agnaldo Arroio agradece o Prof. Marcos 237 

pela condução da FEUSP nesses quatros anos. Com a palavra, o Prof. Marcos 238 

agradece a todos e comenta que está tratando o assunto de sua ida para Pro-239 

Reitoria como uma indicação, o CO que irá deliberar. Tem conversado muito com o 240 

Prof. Vínico sobre o assunto, foi informado que não seria obrigado a deixar a direção. 241 

O Prof. Vinício está disposto e terá todo o apoio se for preciso. De qualquer maneira 242 



não sairia da Unidade sem uma despedida formal. Nada mais havendo, o Senhor 243 

Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E para 244 

constar, eu Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 245 

presente ata, que será assinada por mim                                                                     246 

  e pelo Diretor da FEUSP                                                     na reunião em que 247 

for discutida e aprovada. São Paulo, 27 de janeiro de 2022. 248 


