
541ª 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, alterada pela Resolução 7956/2020 de 08/06/2020, que autoriza 3 

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

dois mil e vinte e dois, realizou-se a 541ª Reunião Ordinária da Congregação à 5 

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

Doutor Vinício de Macedo Santos, e com a presença dos membros:  Professores 7 

Doutores  Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis 8 

Boto, Rosângela Gavioli Prieto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Ana Paula Duboc, 9 

Valdir Heitor  Barzotto, Anete Abramowicz, Teresa Cristina Rebolho Rego de Morais, 10 

Maria da Graça Jacintho Setton, Claudia Rosa Riolfi, Vivian Batista da Silva, Emerson 11 

de Pietri, Jaime Francisco Parreira Cordeiro, Mônica Caldas Ehrenberg, a Senhora 12 

Lisbeth Soares, suplente do representante discente da pós-graduação, o Senhor 13 

Guilherme Luís Desiderio, representante discente da graduação e a Profa. Dr. Ana 14 

Luiza Jesus da Costa, Presidente da CCInt como convidada da Direção. O Prof. Dr. 15 

Roni Cleber Dias de Menezes justificou a ausência. Havendo número legal, o Senhor 16 

Diretor declara aberta a 541ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP.  Iª 17 

PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. Discussão e Votação da Ata da 18 

539ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 16/12/2021. 19 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 20 

(treze) votos e 03 (três) abstenções 2. Discussão e Votação da Ata da 540ª Reunião 21 

Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 27/01/2022.Colocada em 22 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 10 (dez) votos e 05 23 

(cinco) abstenções. IIª Parte – EXPEDIENTE– 1. Expediente da Direção: Com a 24 

palavra, o Prof. Dr.  Vinício de Macedo Santos comenta que a reunião está 25 

começando de forma diferente com a ausência do Prof. Marcos, mas tem a ver com 26 

o comunicado de ontem que foi divulgado a todos informando que ele teve que 27 

cessar/renunciar o cargo de diretor para poder assumir as funções de Pró-Reitor 28 

Adjunto de Graduação. Menciona que quando o Prof. Marcos recebeu o convite sua 29 

posição foi de total apoio, pois entendia que isso era um reconhecimento da sua 30 

competência. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira cumprimenta a todos e 31 

explica que no primeiro contato da Reitoria tinham sido informados que seria possível 32 

finalizar a direção da FEUSP acumulando a função na Pró-Reitoria de Graduação, 33 



entretanto a Reitoria em consulta a PG teve a resposta de que dois cargos de 34 

dirigentes não podem ser acumulados, em função disso depois de conversar com o 35 

Prof. Vinício optou pela cessação da designação do cargo de diretor da Faculdade e 36 

assumir inteiramente a função de Pró-Reitor Adjunto de Graduação justamente 37 

porque estamos nesse processo de retomada das atividades presenciais. Informa que 38 

o C.O. aprovou as indicações da Reitoria e ontem foi publicado a cessação como 39 

Diretor, então desde ontem o Prof. Vinício é o Diretor da FEUSP. Diz que foi um 40 

trabalho de parceria bem sucedida, foi muito importante ter ele ao lado como Vice-41 

Diretor trabalhando bastante, pensando juntos as questões da Faculdade. Foram 46 42 

meses de dedicação total à Faculdade, com muita vontade que abraçaram essa 43 

responsabilidade. Agradece também todas as chefias de departamento, as 44 

presidências das Comissões Estatutárias, o grupo forte que se estabeleceu entre eles 45 

no momento da pandemia e como o trabalho foi realizado no grupo de 46 

acompanhamento acadêmico e depois nos outros colegiados que se instalaram e por 47 

último agradecer a Congregação que foi um colegiado fundamental nesse processo 48 

que foi parceiro na condução dos trabalhos, nas discussões das temáticas 49 

importantes que a Faculdade enfrentou, não menos relevante foram os trabalhos 50 

realizados pelos funcionários. Com tristeza deixa a direção nesse momento, mas com 51 

alegria por poder continuar colaborando na gestão da USP e sobretudo com a 52 

graduação. Agradece muito a parceria com o Prof. Vinício. Com a palavra o Prof. Dr. 53 

Vinício de Macedo Santos comenta o que dá tranquilidade é o fato de que durante 54 

todo esse tempo tiveram uma gestão colegiada, o Prof. Marcos citou muito bem todos 55 

os segmentos e a Congregação e acredita que é melhor para faculdade quando as 56 

coisas são conduzidas com diálogo e colaboração e temos metas e missões. Com a 57 

palavra, os membros da Congregação parabenizam a gestão e desejam um excelente 58 

trabalho ao Prof. Marcos na nova função. Com a palavra, o Prof. Marcos Garcia Neira 59 

renova o agradecimento a todas as pessoas que se manifestaram com todo carinho 60 

e apoio, diz que o sentimento é sempre recíproco, e que está à disposição para ajudar 61 

no que for preciso. Continuando o Expediente da Direção, o Prof. Dr. Vinício de 62 

Macedo Santos informa que a orientação que já vem sendo dada pela Reitoria, 63 

mesmo no final da gestão anterior, é a retomada das aulas presenciais a partir de 64 

14/03. O nosso Comitê Permanente tem trabalhado atentamente e em função das 65 

orientações estabelecidas foi feita revisão dos protocolos e está sendo disponibilizada 66 

na página da FEUSP, sempre considerando que ele está sujeito a modificações, 67 



também está anunciada uma reunião com a nova reitoria com os diretores de 68 

unidades. Fizeram reunião com os estudantes a pedido deles, que queriam saber 69 

como seria a preparação para a retomada, mas ainda não tem nenhuma posição da 70 

Reitoria sobre a possibilidade de uma flexibilização ou escalonamento. A 71 

preocupação com os estudantes era com relação a Semana dos Calouros, e o que 72 

tentaram mostrar para os alunos é que na verdade nós temos três turmas de calouros, 73 

porque as duas turmas que ingressaram nos anos anteriores não conhecem a 74 

Faculdade. Outro aspecto é sobre a Avaliação Institucional, a CAA já enviou todas as 75 

orientações e roteiros para fazer a avaliação e parte dessa Congregação integra a 76 

Comissão de Acompanhamento do Projeto Acadêmico. A Comissão de 77 

Acompanhamento fez uma reunião para ver a questão da elaboração dos relatórios 78 

da unidade e dos departamentos. Fizeram uma divisão que vai contar com as chefias 79 

de departamento e as comissões estatutárias apoiadas nos seus membros para 80 

produção de relatórios próprios que subsidiarão o relatório da Unidade. De acordo 81 

com o cronograma estabelecido prazo dos relatórios das Comissões Estatutárias é  82 

dia 31/03 e o dos Departamentos é dia 16/05. A previsão é que em 30/06 enviem 83 

esses relatórios à CAA sendo necessária a aprovação dos mesmos pela 84 

Congregação em uma reunião extraordinária no dia 23/06. Outro assunto é que 85 

receberam uma mensagem sobre um órgão chamado Brasa, é uma organização que 86 

reúne estudantes que pesquisam sobre o Brasil. Tiveram uma reunião com grupo de 87 

estudantes da pós-graduação, de estudantes negros que estavam bem envolvidos na 88 

participação e encontro desse órgão com apresentação de trabalhos. A solicitação 89 

era de um apoio financeiro, sobretudo se o encontro fosse presencial. Esse encontro 90 

aconteceu on-line e entre os vários alunos contemplados uma delas é a aluna Adriana 91 

da pós-graduação. 2. Expediente das Comissões e Conselhos Centrais: a. 92 

Conselho Universitário. Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Boto informa que o CO 93 

aconteceu de maneira híbrida. Foi apresentada a nova equipe de gestão da reitoria, 94 

essa equipe no caso dos pró-reitores e pró-reitores adjuntos foi eleita. Foi comentado 95 

no início da reunião sobre o processo de avaliação institucional, lembrando que após 96 

a avaliação dos departamentos e unidades será aberta a avaliação dos docentes e 97 

que em março o sistema estará aberto para inserir os projetos. Logo depois da 98 

votação dos pró-reitores comunicaram, com o que eles chamaram de premissas da 99 

nova gestão que são: reposição da inflação dos últimos anos, contratação de 100 

docentes para recuperar o número que havia em 2014, a contratação de servidores, 101 



a retomada da progressão da carreira de servidores, a valorização do início da 102 

carreira docente e a reposição dos valores do vale alimentação refeição, que já 103 

ocorreu. Foi comentado que a partir de 01 de janeiro, 204 concursos foram abertos 104 

na USP, com relação a contratação de servidores foi observado que vai ocorrer, mas 105 

precisa ver o que cabe no orçamento. Foi anunciado que em março haverá reunião 106 

do CO, mas antes disso haverá reuniões com os presidentes de graduação e pós-107 

graduação para inclusive pensar no retorno presencial. Foi anunciado que o retorno 108 

presencial será mesmo no dia 14/03. Os especialistas entendem que já está 109 

ocorrendo uma diminuição da covid e que será grande a queda nas próximas 110 

semanas. Lembraram da legislação eleitoral e suas restrições e para o uso do 111 

orçamento não existe prejuízo, mas para os concursos desde o dia 01 de julho até a 112 

posse dos eleitos não será permitida contratações. Em 2023 é que ocorrerá a 113 

avaliação docente que será junto com o processo de avaliação horizontal. 114 

Comentaram que o CO vai ter um papel decisivo na elaboração das políticas. Teve 115 

também as eleições dos integrantes de várias comissões. Foi concedido o título de 116 

Prof. Emérito ao Prof. Jacques Marcovitch. No expediente, as partes mais importantes 117 

foram a apresentação do Sr. Reinaldo que lembrou da situação de contágio que está 118 

havendo no restaurante central da USP, reivindicando uma política em relação a isso, 119 

além disso ele observou também que o valor dos benefícios não foi discutido e 120 

também que a contração de funcionários está prevista de uma forma vaga e que 121 

enquanto a dos docentes foi estabelecido que será contratado um número que havia 122 

em 2014 e que com os funcionários isso não aconteceu. O Sr. Reinaldo ainda aponta 123 

a necessidade de valorizar os funcionários em início de carreira. Houve ainda um 124 

manifesto do IP questionando o fato da progressão do Associado 3 haver sido negada 125 

na sua grande maioria reivindicando que isso fosse revisto, ao que responderam que 126 

a gestão vai reabrir a progressão horizontal logo após a avaliação institucional. Foi 127 

observado por outros membros a necessidade de discutir de maneira mais ampla 128 

sobre o retorno presencial e que a comissão assessora que cuida das diretrizes para 129 

a Reitoria não seria o suficiente para enfrentar a situação de todas as unidades. Com 130 

a palavra o, Sr. Reinaldo completa que na sua fala no CO, que é uma preocupação 131 

quando colocou sobre o tema da valorização dos funcionários de início de carreira, 132 

tem a ver com um debate posto na Universidade, inclusive com uma carta assinada 133 

por docentes que propõe um reajuste diferenciado, até concordaram que precisa uma 134 

valorização dos menores salários, mas isso não pode ser em substituição ao reajuste 135 



salarial de todos. Fez esse destaque no CO lembrando a Reitoria que, se ela adotar 136 

uma política desse tipo, na última vez que foi feito um reajuste diferenciado entre 137 

funcionários e docentes, houve uma greve de funcionários. Outro comentário que foi 138 

comentado foi sobre o HRAC que sofreu um processo de desvinculação e agora vai 139 

ser incorporado ao Hospital das Clínicas. Os funcionários continuarão sendo da USP, 140 

mas há uma série de inseguranças dos funcionários em relação a isso, pois a partir 141 

de agora vão ser supervisionados por uma organização social. b. Conselho de 142 

Graduação. Com a palavra, a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto informa que a 143 

Reunião Pedagógica será em 07/03. Terá a fala do Prof. Matheus Torsani da FM, ele 144 

trará as últimas orientações na área de saúde sobre segurança para a retomada das 145 

aulas presenciais. Também está prevista uma roda de conversa sobre liberdade de 146 

cátedra. Neste contexto atual, estão preparando pela CG um conjunto de orientação 147 

para compartilhar com o corpo docente para tirar dúvidas ou agregar sugestões, para 148 

que possa orientar sobre as primeiras semanas sobre máscara, vacinação ou outras 149 

orientações sobre esse início. Receberam um questionário da Reitoria solicitando 150 

informações sobre as ações em vários sentidos da Faculdade com relação à 151 

retomada das atividades presenciais, que já foi respondido. Sobre acompanhamento 152 

do processo de renovação do reconhecimento do curso de licenciatura em pedagogia, 153 

lembra que os 3 departamentos foram consultados antes da elaboração do processo 154 

e que concordaram que deveríamos manter o projeto que se respalda na Resolução 155 

02/2015, entende também que estamos colaborando para um processo de resistência 156 

à implantação da Resolução 02/2019. O processo está no Conselho Estadual de 157 

Educação (CEE), passou antes pelas instâncias da PRG, recebeu um parecer 158 

favorável. A aprovação pelo CEE tem que sair antes de 10/2022. Comenta que 159 

enviaram uma mensagem para os docentes e estudantes sobre os requerimentos e 160 

a orientação é que não devem deferir nenhuma matrícula para além de 60 vagas. Em 161 

breve os professores receberão um texto que poderá ser utilizado para justificar os 162 

indeferimentos. Sobre o processo de matrícula de transferência interna, tinham 11 163 

vagas no vespertino e conseguiram aprovar 5. No noturno tinham 16 vagas, 164 

conseguiram preencher 12, então 10 vagas foram para o processo de transferência 165 

externa. c. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto 166 

informa que ainda não tiveram reunião do Conselho de Pesquisa, na reunião que 167 

tiveram em fevereiro basicamente trataram da avaliação e da rotina. Uma coisa 168 

importante que quer comunicar é que os pós-doutorandos estão retomando os 169 



eventos dentro da extensão que chama Travessias e Reflexões com Pós-170 

Doutorandos, já tem dois planejados um sobre o tema Gestão de Instituições e Ensino 171 

Durante a Pandemia e o outro sobre Educação Antirracista. Amanhã terão uma 172 

reunião extraordinária para continuar o trabalho com o regulamento da Comissão de 173 

Pesquisa. d. Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, a 174 

Profa. Dra. Ana Paula Duboc quer reiterar um ofício da CCEx endossado pela direção 175 

enviado em janeiro, estabelecendo a manutenção da modalidade remota para as 176 

atividades de Cultura e Extensão, ao menos nesse primeiro semestre. Na última 177 

reunião da CCEx foi sugerido a retomada daquele GT criado em 2020 que propôs 178 

orientações de cadastro de eventos. Informa que a CCEx começou um trabalho 179 

interno de atualização e revitalização do site, é uma proposta de um novo layout. e. 180 

CCInt/Nac. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa informa que ainda 181 

não tiveram reunião, mas lembra que vão discutir a abertura de vagas para 182 

intercambista para o segundo semestre. Gostaria de compartilhar uma preocupação 183 

com a Congregação sobre a ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia e que temos 184 

estudantes próximos à Ucrânia. Irão contatar essas estudantes para tranquilizá-las, 185 

dizendo que estamos acompanhando e pedir informações do clima nesses lugares. 186 

Compartilha essa preocupação, pois não sabemos como tudo vai evoluir. Com a 187 

palavra, o Prof. Dr. Aguinaldo Arroio comunica, para tranquilizar, que onde as 188 

estudantes estão é muito longe da fronteira, mas seria importante uma manifestação 189 

da CCInt com as estudantes dizendo que estamos acompanhando os 190 

acontecimentos. f. Conselho de Pós-Graduação. Com a palavra, o Prof. Dr. José 191 

Sérgio Fonseca de Carvalho comunica que houve reunião da Comissão de Normas e 192 

Recursos onde foram avisados da continuidade da vigência desta circular da Pró-193 

Reitora que autoriza defesas e ofertas de disciplinas remotas até julho e precisa ser 194 

regulamentada por cada CPG. Com relação a avaliação da CAPES, continua num 195 

lugar indefinido e o Ministério Público Federal praticamente endossou todas as 196 

restrições do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro que coloca em risco ainda 197 

maior a avaliação que acabaram de fazer. As comissões já estão trabalhando 198 

informalmente, mas parece que eles aderiram a ideia de que os critérios de avaliação 199 

não poderiam ser modificados ao longo do quadriênio. Do ponto de vista interno da 200 

CPG informa que debateram na última reunião e devem fechar na próxima os 201 

documentos relativos ao ciclo de avaliação da CPG. Comenta que todos receberam 202 

um e-mail lembrando aos professores da possibilidade de pedido de recursos da 203 



PROAP. Pede o aditamento da Portaria que dispõe sobre a eleição dos representantes 204 

discentes de pós-graduação junto a áreas de concentração. Com a palavra, a Sra. Lisbeth 205 

Soares quer pontuar sobre a oferta das disciplinas remotas. Muitas pessoas têm procurado 206 

matrícula em outras unidades ou mesmo fora da USP, porque veem que tem ofertas de 207 

disciplinas remotas. Gostaria de saber como proceder no caso de alunos que tenham alguma 208 

morbidade ou que não tomaram a vacina por questões de saúde que teriam direito de 209 

acompanhar a aula de forma remota. Com relação a portaria que trata da representação para 210 

eleição discente já estão se organizando, mas comenta que não tem eleição nas áreas de 211 

concentração. Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca explica que a portaria visa 212 

regulamentar a eleição da representação de área. Concordam plenamente que um discente 213 

que tenha problema de saúde seja a ele dado o mesmo tratamento, mas vão ter que estudar 214 

como fazer isso, deve ser pauta da próxima reunião. Comenta que as outras Unidades têm 215 

direito de apresentar as disciplinas remotas, a nossa posição é que a pós-graduação é uma 216 

experiência universitária que se estrutura a partir das frequências, mas que ultrapassa 217 

largamente essa frequência, então a questão fundamental é que os alunos estarem presente 218 

da Universidade significa estarem envolvidos em discussões políticas, seminários, em opções 219 

de lazer, culturais etc. Faz parte da formação dos pós-graduandos essa presença, essa troca, 220 

esse cotidiano na Faculdade. Nós queremos alunos presentes. Com a palavra, a Sra. Lisbeth 221 

Soares complementa que é essa a posição da representação discente. Com a 222 

palavra, o Prof. Dr. Jaime Francisco Parreira Cordeiro compartilha da ideia de que a 223 

experiência universitária não é assistir aula apenas, mas quer comentar da surpresa 224 

que teve no semestre passado por meio remoto, pois possibilitou uma experiência 225 

que nunca tinha tido que é a participação de pessoas de muitos lugares do Brasil de 226 

7 ou 8 estados diferentes com uma participação absolutamente intensa, temos que 227 

pensar em abrir algumas possibilidades de algumas disciplinas ou certos cursos 228 

serem pensados nessa modalidade remota. Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio 229 

Fonseca acha que é possível se pensar para outras coisas, são bem-vindas as 230 

sugestões, mas precisamos esperar a normatização da Pró-Reitoria, mas existe uma 231 

preocupação de evitar que o aluno faça só a distância. 3. Expediente da Diretoria 232 

da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da 233 

Silva destaca que as atividades da EA estão ocorrendo com todos os cuidados 234 

necessários e atentando para as atualizações que foram feitas aos protocolos de 235 

biossegurança. Tiveram poucas notificações e casos suspeitos e confirmados, e 236 

tomaram todos os cuidados que estavam previstos. Estão se mobilizando com a 237 

reforma do bloco A, tiveram reuniões com alguns setores da Faculdade, pois há 238 



possibilidade de a Escola utilizar algumas salas de aula da FEUSP. Frisa uma 239 

preocupação da Escola com a abertura de claros, prestando muita atenção em 240 

urgências com relação a contratação de professores no fundamental I. 4. Expediente 241 

dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, o Prof. Dr. Aguinaldo 242 

Arroio comunica que todos os docentes do EDM já possuem seus comprovantes de 243 

vacinação validados. Foi disparada uma mensagem da Comissão Eleitoral para as 244 

eleições da Diretoria da FEUSP, mandato de 2022 a 2026. Até a próxima quarta 17h 245 

se encerra o primeiro período de inscrição para professores titulares e associados 3. 246 

O próximo comunicado também esclarece a diferença entre a consulta e a votação e 247 

que o processo será completamente remoto. Como chefe de departamento e a 248 

próxima reunião do Conselho será só no dia 04, gostaria de propor uma moção de 249 

aplausos e louvor em homenagem a Profa. Myriam Krasilchik que completa 90 anos 250 

de idade hoje e por toda sua trajetória, e que depois fosse colocada na página da 251 

Faculdade. O Prof. Vinício propõe que as pessoas acessem o texto que foi colocado 252 

no chat e tragam sugestões e que fique como um último ponto de pauta. Com a 253 

palavra, a Profa. Carlota Boto informa que ela e o Prof. Valdir Barzotto optaram por 254 

se inscrever para o cargo na direção e vice-direção da Faculdade, entende que a 255 

próxima gestão, quem quer que seja, terá o grande desafio de dar continuidade a 256 

essa excelente gestão dos Profs. Marcos e Vinício. Comenta que foram procurados 257 

por algumas pessoas, funcionários, docentes e alunos que recomendaram que eles 258 

se candidatassem, conversaram com o grupo que estavam discutindo o rumo da 259 

direção. Elaboraram uma carta programa que é pautada no projeto acadêmico da 260 

Faculdade e a carta será enviada a todos. Fala que estão abertos ao debate sobre 261 

essa plataforma, após a inscrição da chapa. Entende que é o momento do EDF 262 

ocupar novamente a direção da FE, desde 1990 não tem mais acento na direção e 263 

caso for eleita é uma honra ser diretora da Faculdade onde se formou. Com a palavra, 264 

o Prof. Dr.  Valdir Heitor Barzotto conta que a primeira comissão que participou na 265 

Faculdade foi de uma Comissão Eleitoral onde tinha que consultar as pessoas mais 266 

tituladas para saber se elas iriam se candidatar ao cargo de diretor, ouviu diferentes 267 

respostas e uma delas o motivou a conduzir sua vida, a resposta que ouviu das 268 

pessoas foi que os cargos que a gente ocupa e títulos que a gente tem não trazem só 269 

direitos, mas também obrigações frente a instituição. Elas diziam isso e se 270 

candidatavam, dizendo que estavam à disposição, então essa foi uma linha que 271 

adotou para ele na Faculdade. Outro episódio mais recente foi no início da pandemia 272 



quando manteve todas as atividades que estavam envolvidos, transformaram todos 273 

os eventos em grupo de trabalho remoto para que as pessoas não acharem que 274 

estava tudo suspenso e dizia que deveríamos nos manter o mais forte e equilibrado 275 

possíveis. Fala que completa 21 anos na Faculdade e já passou praticamente por 276 

todas as comissões e se sente tranquilo em assumir essa posição. Ele e a Profa. 277 

Carlota tem consciência que a situação é complicada em razão da pandemia em 278 

vários níveis. Comenta que é muito difícil, pois é uma gestão que vai dar continuidade 279 

ao excelente trabalho que os Profs. Marcos e Vinício fizeram. Gostaria de dizer que 280 

sua forma de agradecimento é continuar trabalhando sempre e se colocando à 281 

disposição. Com a palavra, a Profa. Dra. Maria da Graça Jacintho Setton diz que com 282 

relação ao retorno das aulas quer saber quem vai fazer o controle da vacinação dos 283 

alunos, se a Faculdade vai oferecer microfone para dar aula em função da máscara, 284 

por ser aula presencial costuma distribuir cronograma de leituras, se continua 285 

mandando para a gráfica e se é possível um dispositivo que é acoplado no celular 286 

para gravar as aulas, quer saber se faz sentido essas suas preocupações. Com a 287 

palavra, o Prof. Dr. Vinício informa que o controle da vacinação já está sendo 288 

providenciado. Sobre aula com transmissão é inviável pela interferência. Com a 289 

palavra a Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto fala que anotou todas as dúvidas da 290 

Profa. Maria da Graça, mas muitas das questões já estão sendo contempladas com 291 

a nova versão do protocolo geral, mas já informa que o microfone, como aumenta o 292 

volume fica péssima a acústica e com relação ao cronograma as orientações é de 293 

usar o menos papel possível que transita nas mãos das pessoas. Com a palavra, a 294 

Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes gostaria de trazer questões que não 295 

constam na pauta, mas devido a gravidade das circunstâncias sugere aos colegas 296 

uma moção de repúdio da última atitude do MEC com relação a realizar o descarte, 297 

impedir ao acesso público de microdados do Censo Escolar de Educação e do ENEM. 298 

A outra moção é de repúdio à implementação do Programa de Escolas Cívico-299 

Militares pelo Governo do Estado de São Paulo. Com a palavra, o Prof. Dr. Vinício de 300 

Macedo Santos informa que ficam autorizados os Profs. Carmen e Jaime a 301 

apresentarem os textos das moções. Com a palavra o, Prof. Dr. Jaime Francisco 302 

Parreira Cordeiro comenta que a Congregação criou há um ano um grupo de trabalho 303 

em defesa da escola pública, e que em breve receberão um balanço das realizações.   304 

IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. Of.CG.02/15022022 - Indicação do Prof. 305 

Dr. Émerson de Pietri para a coordenação da Comissão de Estágios, Estudos Independentes 306 



e TCC da Feusp, tendo em vista a renúncia da Profa. Dra. Vivian Batista da Silva. Colocada 307 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos 308 

e 01 (uma) abstenção. 1.2. Of.CG.05/15022022 - VOTAÇÃO ELETRÔNICA - Indicação o 309 

Prof. Dr. Émerson de Pietri para a vice-presidência da Comissão de Graduação, a fim de 310 

completar o mandato da Profa. Dra. Vivian Batista da Silva até o dia 22/04/2022. A 311 

Congregação elegeu (por votação eletrônica) o Prof. Dr. Émerson de Pietri, para a 312 

Vice-Presidência da Comissão de Graduação, por 14 (catorze) votos a favor, 1 (um) 313 

nulo e 1(um) em branco.  2. CONCURSOS: 2.2. Inscrições: 2.2.1. Memo. EDF/11/21022022 314 

- Inscrições para o concurso público para professor doutor, na Área de Conhecimento de 315 

Sociologia da Educação, em conformidade com o Edital 117/2019. Colocada em discussão 316 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela 317 

unanimidade dos presentes. 2.2.2. Memo. EDM/23/04022022 - Inscrições para o Concurso 318 

Público de Títulos e Provas para provimento de um cargo de Professor Titular, em 319 

conformidade com o edital FEUSP 48/2019.  Colocada em discussão e, a seguir em 320 

votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos 321 

presentes. 2.2.3. Memo. EDM/24/04022022 - Inscrições para o Concurso Público de Títulos 322 

e Provas para provimento de um cargo de Professor Doutor, em conformidade com o edital 323 

FEUSP 103/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 324 

aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.4. Memo. 325 

EDA/15/23022022 - Inscrições para o Concurso de Professor Doutor, nas 326 

disciplinas:.“EDA1221 – Política e Organização da Educação Básica I –POEB I”; “EDA1222 327 

– Política e Organização da Educação Básica II” (Pedagogia) e; “EDA0463 – Política e 328 

Organização da Educação Básica no Brasil” (Licenciatura) - Edital 80/2019. Colocada em 329 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, 330 

pela unanimidade dos presentes. 2.2.5. Memo. EDA/17/23022022 - Inscrições para o 331 

Concurso de Prof. Doutor, nas disciplinas: “EDA0463 – Política e Organização da Educação 332 

Básica no Brasil (Licenciatura)”, “EDA0692 – Políticas Públicas de Educação de Jovens e 333 

Adultos(Pedagogia)”, “EDA0698 – Política Educacional e Diversidade (Pedagogia)” - Edital 334 

104/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 335 

por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes.  2.2.6. Memo. 336 

EDA/19/23022022 - Inscrições para o Concurso de Professor Titular - Edital 46/2019. 337 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 338 

(dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3. Comissão Julgadora: 2.3.1. 339 

Memo. EDF/14/21022022 - Comissão Julgadora do Concurso Público para professor doutor, 340 

na Área de Conhecimento de Sociologia da Educação, em conformidade com o edital FEUSP 341 



117/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 342 

por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes.  2.3.2. Memo. 343 

EDM/42/18022022 - Composição da comissão julgadora do concurso público para professor 344 

doutor de Ensino de História - Edital FEUSP 03/2019. Colocada em discussão e, a seguir 345 

em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos 346 

presentes. 2.3.3. Memo. EDM/43/18022022 - Composição da comissão julgadora do 347 

concurso público para professor titular - Edital FEUSP 48/19. Colocada em discussão e, a 348 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos 349 

presentes. 2.3.4. Memo. EDA/14/23022022 - Comissão Julgadora para a contratação de 350 

1(um) docente, na categoria de Professor Doutor, nas disciplinas: “EDA1221 – Política e 351 

Organização da Educação Básica I –POEB I”; “EDA1222 –Política e Organização da 352 

Educação Básica II” (Pedagogia) e; “EDA0463 –Política e Organização da Educação Básica 353 

no Brasil” (Licenciatura) - Edital 80/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 354 

a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 355 

2.3.5. Memo. EDA/16/23022022 - Comissão Julgadora para a contratação de 1(um) docente, 356 

na categoria de Professor Doutor, nas disciplinas: “EDA0463 –Política e Organização da 357 

Educação Básica no Brasil (Licenciatura)” “EDA0692 – Políticas Públicas de Educação de 358 

Jovens e Adultos(Pedagogia)” e “EDA0698 –Política Educacional e Diversidade (Pedagogia)” 359 

- Edital 104/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 360 

aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3.6. RETIRADO DE 361 

PAUTA - Memo. EDA/18/23022022 - Comissão Julgadora referente ao Edital 46/2019, 362 

visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular. 3. CONVÊNIO: 3.1. Memo. 363 

EDA/05/04022022 - Convênio Acadêmico para Mobilidade Internacional a ser firmado 364 

novamente entre a FEUSP e a Escola de Superior de Educação de Paula Frassinetti ESEPF, 365 

Portugal, sob coordenação do Prof. Rogerio de Almeida. Colocada em discussão e, a 366 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade 367 

dos presentes. 3.2. Memo. EDF/10/07022022 - Convênio Acadêmico Internacional a ser 368 

firmado entre a FEUSP e Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación da 369 

Universidad de la Republica, Uruguai, a ser coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-370 

Euzebio. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 371 

14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. Memo. 372 

EDA/08/01022022 - Regularização de registro do Prof. Daniel Tojera Cara junto ao Sistema 373 

Júpiter. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 374 

18 (dezoito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. Memo. EDM/037/01022022 - 375 

Alterações das ementas das disciplinas EDM1333 – Currículos e Programas e EDM0696 –376 



Avaliação da Aprendizagem, sob responsabilidade deste departamento, concernentes às 377 

referências bibliográficas previstas na Deliberação CEE 111/2012. Colocada em discussão 378 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela 379 

unanimidade dos presentes. 4.3. Of.CG/03/04022022 - Atualizações de produções sobre 380 

cursos da Feusp para 2022: Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em 381 

Pedagogia- PPP e Projeto Político Pedagógico das Demais Licenciaturas –PPPDL. 382 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 17 383 

(dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes.  4.4. Of. CPq/0023/16022022 - 384 

Requerimento de prorrogação por 2 anos do projeto da Profa. Dra. Mirtes Cristina Marins de 385 

Oliveira, proposto pela Profa. Dra. Maria da Graca Jacintho Setton e desenvolvido no âmbito 386 

do Programa Pesquisador Colaborador junto ao Departamento de Filosofia da Educação e 387 

Ciências da Educação, desde 01/03/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 388 

votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos 389 

presentes. 4.5. Memo. EDF/09/07022022 - Denise Trento Rebello de Souza - Encaminha 390 

documentação para renovação no Programa de "Professor Sênior". Colocada em 391 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, 392 

pela unanimidade dos presentes. 4.6. Memo. EDM/16/FE/04022022 - Idmea Semeghini 393 

Próspero Machado de Siqueira - Encaminha documentação para renovação no Programa de 394 

"Professor Sênior". Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 395 

aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.7. Memo. 396 

EDM/17/FE/04022022 - Nelio Marco Vincenzo Bizzo - Encaminha documentação para 397 

renovação no Programa de "Professor Sênior". Colocada em discussão e, a seguir em 398 

votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos 399 

presentes.  4.8. Situação - Prof. Titular. - Critérios para a solicitação da Permanência de 400 

cargo de Professor/a Titular, solicitação de cargos novos e para avaliação de candidatos/as 401 

–FEUSP. - Memo. EDM/22/04022022 - Manifestação favorável à proposta de solicitação de 402 

manutenção dos claros de professor titular junto ao EDM conforme os critérios vigentes na 403 

unidade. - Memo. EDA/13/21022022 - Manifestação favorável à proposta de solicitação de 404 

manutenção dos claros de professor titular junto ao EDA conforme os critérios vigentes na 405 

unidade. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 406 

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.9. Proposta de Moção de 407 

(aplausos/louvor) da Congregação da FE em homenagem aos 90 anos da profa. Emérita 408 

Myriam Krasilchik. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 409 

aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.10. ADITAMENTO. Dispõe 410 

sobre a eleição dos representantes discentes de pós-graduação junto a áreas de 411 



concentração do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação. Colocada em 412 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 09 (nove) votos, pela 413 

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a 414 

presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci 415 

Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que 416 

será assinada por mim                                                                     e pelo 417 

Diretor da FEUSP                                                   na reunião em que for 418 

discutida e aprovada. São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. 419 


