
545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Conforme 2 

Res. nº 7945, de 27/03/2020, alterada pela Resolução 7956/2020 de 08/06/2020, 3 

que autoriza reunião à distância. Às nove horas do trigésimo dia do mês de junho 4 

de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 545ª Reunião Ordinária da Congregação à 5 

distância da Faculdade de Educação, sob a presidência da Senhora Diretora 6 

Professora Doutora Carlota Boto, e com a presença dos membros: Professores 7 

Doutores Valdir Heitor Barzotto, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Kimi Tomizaki, 8 

Mônica Caldas Ehrenberg, Lívia de Araújo Donnini Rodrigues, José Sérgio Fonseca 9 

de Carvalho, Cintya Regina Ribeiro, Agnaldo Arroio, Anete Abramowicz, Vivian 10 

Batista da Silva, Emerson de Pietri, Claudia Rosa Riolfi, Mônica Appezzato Pinazza, 11 

Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, Katiene Nogueira da Silva, o Senhor Guilherme Luís 12 

Desiderio, representante discente da graduação, as Senhoras Miriam Fernandes 13 

Muramoto e Milena Miranda Franco, respectivamente titular e suplente, 14 

representantes discentes da pós-graduação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, 15 

representante dos servidores não docentes. Justificaram a ausência os Profs. Drs. 16 

Roni Cleber Dias de Menezes e Ana Paula Martinez Duboc. Havendo número legal, 17 

a Senhora Diretora declara aberta a 545ª Reunião Ordinária da Congregação da 18 

FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. Discussão e 19 

Votação da Ata da 544ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada no 20 

dia 26/05/2022.Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 21 

aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª Parte – 22 

EXPEDIENTE– 1. Expediente da Direção: Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Boto 23 

informa que comunicaram ontem a divisão que fizeram dos cargos de professor 24 

efetivo. As chefias e a direção tiveram duas reuniões para debater esse tema, na 25 

segunda reunião cada chefia trouxe o seu estudo a propósito da situação em que se 26 

encontra a dificuldade do departamento ao que diz respeito ao número de docentes, 27 

e a partir de uma perspectiva que fosse global que pudesse ver a situação 28 

institucional de uma maneira mais ampla, foi dividido da seguinte maneira: 2 cargos 29 

para o EDA, 2 para o EDF e 2 em RDIDP para o EDM mais 1 em RTC. Comunica 30 

que isso foi um consenso entre as chefias e agradece a capacidade de cada chefia 31 

olhar para o todo da Faculdade de maneira integrada. Informa que a direção tem 32 

feito reuniões com cada um dos setores e tem sido muito produtiva, conversam de 33 

maneira a compreender quais são as rotinas de trabalho de cada um e ao mesmo 34 
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tempo quais os desafios que as pessoas sentem em cada uma das áreas. 35 

Pretendem fazer periodicamente essas reuniões. Comenta que todos receberam o 36 

convite para sua posse e a do Prof. Valdir e que conta com a presença daqueles que 37 

quiserem comparecer, será no dia 06 de julho às 16hs. Diz que gostaria que cada 38 

um se sentisse convidado individualmente. Continuando diz que pelo GT de 39 

Educação Básica tem várias lives de debates. Hoje às 19h30 haverá um debate com 40 

o título “A Democracia em Risco”, em parceria com outros coletivos que estão 41 

promovendo esse debate que versará sobre o tema do projeto de lei que propõe a 42 

terceirização das escolas municipais. É um tema urgente e nós optamos por 43 

participar dessa iniciativa. Comenta que no dia 15 de agosto, às 17hs, haverá na 44 

FFLCH/USP uma palestra com o Fernando Haddad, como ex-ministro da educação, 45 

com o tema “Democracia e Educação Pública de Qualidade”. No dia 18 de agosto, 46 

às 18hs, terão um debate sobre Homeschooling e no dia 25 de agosto, às 18hs, um 47 

debate sobre a BNCC. Hoje terá a entrega dos relatórios de Avaliação Institucional, 48 

o da unidade já foi enviado para a CAI, mas estavam com dificuldades de enviar os 49 

relatórios dos departamentos, mas já estão em contato com a CAI para solucionar o 50 

problema. Comunica que já tem a notícia que concederam os claros da Escola de 51 

Aplicação, embora essas contratações só possam ocorrer a partir de 1º de janeiro 52 

de 2023.  Estão tramitando os processos seletivos de claros temporários, sendo 4 53 

da Escola de Aplicação e 1 do EDA. Informa que tem marcada uma reunião com a 54 

área de Educação Especial justamente para que a área possa trazer elementos para 55 

compreendermos, situarmos as necessidades no tocante a acessibilidade, a USP 56 

tem 5 anos para cumprir as determinações do Ministério Público com relação a 57 

acessibilidade Universal. Fizeram a recomposição do Comitê Permanente que é 58 

responsável pelo protocolo, e esse comitê está em pleno funcionamento com 59 

reuniões periódicas e tem sido um coletivo muito importante no debate e decisões a 60 

respeito dos temas vinculados à questão da pandemia. Tiveram uma reunião de 61 

dirigentes no mês passado, onde foram apresentadas as mudanças administrativas, 62 

foi apresentada a criação das duas Pró-Reitorias, sendo a Pró-Reitoria de Pesquisa 63 

e Inovação e a criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Essa reunião 64 

de dirigentes também abordou a questão dos critérios de contratação docente. Foi 65 

dito que dos 876 claros que serão abertos, 90% foram de reposição e apenas 70 66 

foram consideradas vagas por critério de excelência, no entanto o Reitor disse que 67 

futuramente a ideia é que haja 50% dos cargos por reposição e 50% por mérito, que 68 



abarca ensino/pesquisa/extensão. A USP pretende ainda contratar 400 servidores 69 

no plano de desenvolvimento institucional para os próximos anos. No entanto, a 70 

Reitoria deixa claro que o grande crescimento do ICMS hoje não deverá ser revertido 71 

no comprometimento da folha salarial. O Reitor disse que será discutido um plano 72 

de carreiras para os funcionários. Tiveram, segundo a Reitoria, um retorno seguro 73 

com 99% dos alunos vacinados. Foi falado também da revalidação automática que 74 

será feita na pós-graduação das disciplinas da UNICAMP e da UNESP, foi muito 75 

comentada a ideia de inovação, a criação de um Centro Cultural Guarnieri que irá 76 

agrupar a OSUSP, o TUSP, o CINUSP e o CORALUSP, foi dito também que entre 77 

11 e 13 de agosto espera-se 20 mil pessoas na Feira das Profissões, foi falado dos 78 

protocolos que deverão ser definidos com relação às crises psíquicas e surtos 79 

psicóticos da comunidade, assim como a ampliação do acesso à internet para 80 

moradores do CRUSP. Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto informou 81 

que participou do Prêmio de Inovação, no qual pode conhecer a Profa. Akemi Ino - 82 

IAU/USP-S.Carlos que foi contemplada na área de humanidades, e tem um trabalho 83 

muito interessante de aproveitamento de madeira no sentido de fazer construções 84 

ecologicamente mais sustentáveis. Recomenda que todos fiquem atentos ao novo 85 

edital pensando na possibilidade de indicar alguém da Faculdade para concorrer. 86 

Solicita aos chefes de departamento que enviem para pauta da próxima 87 

Congregação, a solicitação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, de discutir 88 

a minuta que foi elaborado por um GT constituído pela própria Pró-Reitora para 89 

regulamentar o funcionamento da Comissão de Heteroindentificação para o 90 

vestibular da FUVEST, receberam essa solicitação e foi encaminhado aos três 91 

departamentos e para a Comissão de Graduação. A Profa. Carlota agradece a todas 92 

as Comissões e aos Departamentos em relação à elaboração dos relatórios da 93 

Avaliação Institucional. Esse processo foi válido para que pudéssemos ter um 94 

panorama da situação na unidade no seu conjunto. 2. Expediente das Comissões 95 

e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Relato apresentado pela Profa. 96 

Dra. Mônica Appezzato Pinazza. Comunicações do Reitor a. Sobre as medidas 97 

protocolares em relação à COVID-19: o imperativo emprego de máscara e 98 

vacinação; para agosto, prevê-se uma intensificação da campanha de vacinação dos 99 

jovens. A propósito do distanciamento social, dado o perfil da doença neste momento 100 

não são previstas medidas nesse sentido. b. Encontros denominados “Reitoria no 101 

Campus” – o intuito é uma maior aproximação com as unidades. No Campus Butantã 102 



o Encontro ocorrerá 17 a 25 de outubro do corrente ano. c. Ação capitaneada pela 103 

Vice-Reitora – “USP pensa Brasil”, seminário que ocorrerá de 29/08 a 02/09, com o 104 

envolvimento do IEB – Brasiliana, com a presença de personalidades externas. 105 

Abertura: Como pensar o Brasil no século XXI? O programa do Seminário será 106 

divulgado aos membros do CO. d. Programa de Pós-doutorado USP/ Formação de 107 

Gestão Acadêmica – Eixos Temáticos/ProETUSP – 17 bolsas; USP Sustentabilidade 108 

– USPSUSTEN – 28 bolsas; Jovens Talentos – 15 bolsas; Gestão de Projetos 109 

Temáticos – FGA – 15 bolsas. Total de 75 bolsas. e. Corredor verde – a mudança 110 

paulatina dos muros da raia, com a substituição dos vidros por grades e um projeto 111 

de paisagismo no campus, procurando representar um bioma. f. Seminário – Planos 112 

de Aposentadoria e Previdência - dia 02/08 ou 16/08, no Anfiteatro CDI com 113 

transmissão, tendo as presenças dos professores Luís Eduardo Afonso (FEA), 114 

Reynaldo Fernandes (FEARP) e Marcos Orione Gonçalves Correia (FD – a 115 

confirmar) e representantes: SP Prev e CODAGE. g. ICMS e os impactos a curto e 116 

médio prazo – a crítica à ocorrência de mudanças não planejadas, sem considerar 117 

as repercussões. Na USP, as repercussões, segundo análises da CODAGE – no 118 

ano de 2022, pouca repercussão, mas nos anos subsequentes as perdas podem ser 119 

mais expressivas. Uma queda de arrecadação de 6.5%. Há, contudo, uma 120 

ponderação de que “está longe de qualquer coisa que coloque em risco, neste 121 

momento, salários ou coisa similar”. No tocante à questão da mudança do ICMS, 122 

houve a ponderação sobre os dados trazidos pela CODAGE ¬ Pode ter impactos 2 123 

¬ Para 2022, há uma estimativa de crescimento menor que 2021 e em 2023-2024, 124 

menor que 2022. Falando ainda sobre as estimativas para 2022, há um dado que 125 

aponta para 70.4% do comprometimento das receitas do Tesouro com as despesas 126 

de Pessoal. Síntese das Projeções apresentadas, numa perspectiva das ações e 127 

das ocorrências externas Pontos fortes – estratégia, consistente e mantida / 128 

Fragilidades: riscos dos cenários político/econômico Pontos fortes – resultados 129 

apesar da crise / Fragilidades: riscos relacionados à pandemia Pontos fortes – metas 130 

de sustentabilidade no longo prazo (sair do déficit, reservas e % de gastos) / 131 

Fragilidades: risco energético. O investimento da USP em Projetos de 132 

Sustentabilidade. Proposta Orçamentária: Reservas anteriores e previsão de 133 

superávit de 2022, portanto, não considera ganhos futuros. ** Garantir reservas 134 

estratégicas (3 folhas de pagamento) – 1 bilhão ** Plano de Investimento – Projetos 135 

Especiais - 2 bilhões II . ORDEM DO DIA 3 Itens 1º. Reserva Patrimonial de 136 



Contingência da USP – aprovada pelo CO a Reserva Patrimonial de Contingência 137 

no valor de R$ 1.380.000.000,00, conforme proposto pela CODAGE e aprovado pela 138 

COP, com a justificativa do superávit orçamentário de 2021. 2º. Proposta de 139 

Diretrizes de Investimentos da USP - a discussão mais candente da sessão, 140 

naturalmente arrastada por outras questões vinculadas às medidas e projeções 141 

orçamentárias trazidas em reunião. São falas muito promissoras do Reitor, 142 

destacando os futuros investimentos. Explica-se que as Diretrizes têm o suporte da 143 

Procuradoria Geral e do Tribunal de Contas do Estado. Os pontos trazidos como 144 

focos dos investimentos pretendidos. 1. Aperfeiçoamento das Atividades 145 

Acadêmicas A Universidade tem mantido nos últimos anos uma política de equilíbrio 146 

orçamentário com diminuição no investimento na estrutura física e tecnológica, 147 

entendo ser o momento de recuperar esta estrutura, garantido a excelência das 148 

atividades-fim da USP e a competitividade na busca de financiamento externo em 149 

nossas pesquisas. As iniciativas relacionadas a metodologias de ensino precisam 150 

ser aperfeiçoadas, buscando um ensino com metodologias interativas e ativas, para 151 

esta finalidade precisamos modificar nossos cenários de ensino. 3 2. Projetos de 152 

Sustentabilidade: O desenvolvimento sustentável é importante tema da sociedade, 153 

a Universidade precisa modificar a estrutura de seus campi e propor políticas 154 

públicas sobre o tema. Através de investimentos próprios e parcerias buscaremos 155 

modificar a matriz energética atualmente utilizada na Universidade. O investimento 156 

na geração fotovoltaica deverá em 4 a 5 anos recuperar o valor investido. 157 

Investimentos em: novas formas de energia e transportes 3. Apoio à Permanência e 158 

Pertencimento As condições de permanência nos nossos campi precisam ser 159 

valorizadas, o ambiente adequado é fundamental para as atividades acadêmicas e 160 

para a sensação de pertencimento. Com as mudanças legislativas externas 161 

ocorridas na carreira do funcionalismo público a carreira docente para quem foi 162 

contratado a partir de 2003 se tornou menos atrativa, é fundamental recuperar a 163 

permanência e atração de novos talentos, por isto estamos propondo uma política 164 

específica para este grupo, nossa proposta será a de uma política de governo, mas 165 

que se bem-sucedida poderá no futuro se transformar numa política permanente na 166 

universidade. Investimentos em: 4. Aperfeiçoar relação com stakeholders (governo 167 

do estado e ALESP) – Forma jurídica ainda em modelagem. A Universidade utiliza 168 

equipamentos mantidos pelo estado na área da saúde para formação de um número 169 

elevado de discentes, além de viabilizar produção científica de ponta. Durante a 170 



covid19 essas estruturas foram utilizadas no limite da capacidade e encontram-se 171 

defasadas tecnologicamente, colocando em risco a curto e médio prazo a excelência 172 

de suas atividades. A proposta é de realizar parceria com o governo do estado com 173 

investimento da universidade em construções e equipamentos e o governo investir 174 

na manutenção permanente destes equipamentos. O investimento da universidade, 175 

uma única vez, será igual ao investimento permanente anual do governo do estado. 176 

Investimentos: estrutura e equipamento dos hospitais – HC e HC de Ribeirão Preto 177 

(HCRP). O documento cita reformas gerais e aquisição de Ressonância Magnética 178 

para o HU. 5. Aperfeiçoar a estrutura dos museus e órgãos de cultura e extensão. 179 

Atualmente a USP possui uma construção inacabada conhecida por Praça dos 180 

Museus, que deve abrigar o MZ e o MAE. A proposta é a de simplificar o projeto e 181 

finalizar a construção. Em relação ao parque Cientec o objetivo é o de atualizar a 182 

sua estrutura e fazer uma parceria com os administradores do Parque Zoológico 183 

para a manutenção do parque, criar uma cidade da ciência. 6. Construção de um 184 

Distrito Tecnológico do Jaguaré A interação da Universidade com o setor produtivo 185 

tem se modificado para agilizar e aperfeiçoar a transferência de tecnologia. Muitas 186 

universidades estão modificando o conceito de parque tecnológico para o de distrito 187 

tecnológico, que coloca no mesmo ambiente áreas para o ensino, moradia, bem-188 

estar e edificações voltadas para a inovação, tanto de pequenas empresas spin-off 189 

e grandes empresas. Houve manifestações em relação à natureza dos gastos, 190 

especialmente, com alusão ao item 6. Os questionamentos giraram em torno dos 191 

seguintes pontos: 1. A que preço se conseguiu um superávit? – A redução drástica 192 

dos quadros de docentes e funcionários, é apontada com ênfase; 2. Os programas 193 

de bolsas para a graduação e pós-graduação; 3. A questão das creches 194 

universitárias; 4. A condição dos planos de saúde aos funcionários; 5. A ausência de 195 

um plano mais condizente de progressão na carreira dos funcionários; 6. Falou-se 196 

também do HU e da precarização das condições de atendimento à comunidade USP. 197 

4 Os contra-argumentos apresentados aludiram à diferenciação de fontes de 198 

recursos; as diretrizes expostas ainda serão objeto de discussões mais ampliadas 199 

para se converterem em medidas efetivamente e a uma condição de longo período 200 

de crise que exige um tempo considerável para recuperação. Também foram 201 

mencionadas outras instâncias em que as medidas serão tematizadas. Enfatiza-se 202 

a importância da aprovação para colocar em curso os debates. Em votação, as 203 

Diretrizes obtiveram a maioria dos votos favoráveis, havendo muito poucas 204 



abstenções e votos contrários. 3º. Alteração de Regimento de Unidade (todas as 205 

questões deste item obtiveram pareceres favoráveis e não suscitaram grandes 206 

polêmicas. Os processos apresentados foram muito bem circunstanciados e se 207 

sustentaram.)  b. Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a Profa. Dra. Cintya 208 

Regina Ribeiro diz que estão seguindo o programa da avaliação do PUB, tem 36 209 

projetos em processo de avaliação, do ponto de vista do PIBIC, 15 projetos já foram 210 

encaminhados e terão o retorno desses trabalhos em agosto. Comenta que a Pró-211 

Reitoria de Pesquisa abriu um primeiro edital de evento, que já recebeu 104 212 

propostas e tiveram a oportunidade de receber uma das aprovações pela FEUSP 213 

com a proposta de evento da Profa. Carlota que é o Seminário: Escola, pesquisa e 214 

mundo digital pós pandemia. Desafio e perspectivas. Parabeniza a Profa. Carlota e 215 

a Faculdade por essa conquista, pois foi bastante concorrido. Em termos de editais, 216 

a Reitoria tem aberto edital de apoio aos novos docentes, que ingressaram a partir 217 

de 2020 no valor de 15 mil reais. No âmbito dos editais ainda fazendo ressonância 218 

com o que a Profa. Monica trouxe no relato do CO sobre o Programa de Formação 219 

e Gestão Acadêmica, esse programa visa o trabalho a partir do pós-doutorado. Já 220 

tiveram 2 editais nesse último mês que foram abertos. É um projeto piloto para 221 

trabalhar com a formação acadêmica, nesse primeiro momento com os projetos já 222 

vinculados aos projetos temáticos da FAPESP. c. Conselho de Cultura e Extensão 223 

Universitária. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio comunica 224 

que a Feira USP e as Profissões na edição deste ano voltará a ser realizada 225 

presencialmente na Praça do Relógio, de 01 a 03 de setembro. O convite foi enviado 226 

às unidades convidando para participarem com a proposição de atividades. A Pró-227 

Reitoria de Cultura e Extensão vai enviar um manual expositor em breve. A 228 

Comissão já iniciou as tratativas com o setor de Mídia da FEUSP para confecção de 229 

um folder de apresentação da nossa unidade atualizado. Com relação aos projetos 230 

PUB 2022/2023, a FEUSP teve 24 projetos submetidos na vertente extensão. Um 231 

comitê foi composto com os membros da comissão, segundo determinação do 232 

próprio edital e as avaliações das propostas se encontram em andamento. Comenta 233 

que a Profa. Ana Duboc agradece a disponibilidade dos colegas que aceitaram 234 

compor o referido comitê. Com relação a composição do GT dos Cursos Pagos, a 235 

Comissão encaminhou a algumas semanas um ofício à Direção propondo a criação 236 

deste GT com vistas a melhorar os processos de apreciação e deliberação desses 237 

tipos de cursos nas diferentes instâncias. Em reunião extraordinária que aconteceu 238 
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no dia 13 a comissão de extensão já antecipou uma versão preliminar de alguns 239 

critérios com relação às orientações ao retorno presencial das atividades de 240 

extensão na Faculdade. A Comissão de Extensão já está nas tratativas com o 241 

Comitê Permanente e com setores envolvidos na tramitação das atividades de 242 

Cultura e Extensão para a organização do segundo semestre, em consonância com 243 

a recomendação do Comitê. Diz que a Comissão entende que as atividades de 244 

extensão para o segundo semestre deverão ser prioritariamente ofertadas na 245 

modalidade remota online, e por isso organiza uma série de instruções para um 246 

retorno gradual das atividades presenciais, em que serão priorizados os projetos e 247 

programas de natureza mais perene e com menor impacto no momento de 248 

circulação. Frisa que a Comissão de Extensão está empenhada em assegurar uma 249 

oferta qualificada das atividades de extensão em qualquer modalidade, contudo isso 250 

depende das condições favoráveis de trabalho. d. CCNInt. Com a palavra, o Prof. 251 

Dr. Agnaldo Arroio informa que conforme recebem informações da AUCANI e de 252 

outras possibilidades, rapidamente difundem as chamadas dos editais com 253 

oportunidade de financiamento, com mobilidades sobretudo internacional e destaca 254 

o último edital divulgado que agora veio uma atualização, é um edital de mobilidade 255 

internacional para docentes que ministram disciplinas em língua inglesa, mas foi 256 

suspenso. Estão fazendo um trabalho intenso em relação às retomadas das 257 

parcerias com as instituições que temos convênio, devido ao impacto da pandemia 258 

reduziu drasticamente a mobilidade e desmobilizou essas interações. Estão 259 

tentando retomar esses contatos para que as instituições no exterior abram ofertas 260 

para receber nossos estudantes. Também vão divulgar a grade de ofertas de 261 

disciplinas da FEUSP aos estudantes, para serem vinculados aqui. Comenta que 262 

acabaram de receber uma solicitação da Rede INEI informando que daqui a 15 dias 263 

vão propor um encontro com as direções das 11 instituições vinculadas a rede, para 264 

discutir rumos e futuros encaminhamentos. e. Conselho de Pós-Graduação - Com 265 

a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho informa que a avaliação 266 

CAPES dos programas de pós-graduação deve iniciar em agosto e a previsão é que 267 

na segunda quinzena de setembro a primeira avaliação, antes dos recursos seja já 268 

publicizada, e até o final do ano tenha a consolidação dessas avaliações. Esclarece 269 

que a questão jurídica ainda não foi resolvida, todo esse processo permanece 270 

pendente. Diz que a Capes deve abrir um edital para criação, fusão de programas 271 

ou supressão de áreas. Comenta que o Pró-Reitor anunciou que a CAPES deve 272 



instalar no segundo semestre uma comissão para definir as políticas de pós-273 

graduação para os próximos dez anos. A Pró-Reitoria está trabalhando na 274 

integração nos programas de pós-graduação da USP/UNICAMP/UNESP, de tal 275 

forma que haveria um reconhecimento automático das disciplinas, que deverá entrar 276 

em funcionamento ainda esse ano. Para as próximas semanas até agosto deve sair 277 

um novo edital PRINT de internacionalização, pois sobrou verba para professores 278 

visitantes, alunos do doutorado etc. Já fecharam o processo seletivo da pós-279 

graduação desde ano, tiveram um número bem menor de candidatos inscritos. 280 

Houve nova leva de exames de língua estrangeira. Comunica que passou no CO a 281 

regulamentação das defesas remotas, então está prorrogado até dezembro. 282 

Aprovaram o novo regimento da Comissão Coordenadora de Cursos, tem pequenas 283 

alterações que devem vir para ser votadas na próxima reunião da Congregação. 284 

Comenta que tem dois pontos sensíveis que é uma pequena modificação no 285 

recredenciamento dos professores que tentaram equilibrar as características do 286 

nosso programa com as exigências da CAPES. Outra questão polêmica diz respeito 287 

aos critérios de credenciamento de professores plenos, sobretudo os aposentados. 288 

Diz que é preciso debater essas questões, mas a palavra final é da Congregação. 289 

Informa também que a Pró-Reitoria abriu a possibilidade do recredenciamento e 290 

credenciamento, independentemente do número de pontos conseguido em função 291 

da pandemia, mas vai estar em vigência para o próximo credenciamento. f. 292 

Conselho de Graduação - Com a palavra, a Profa. Dra. Livia de Araújo Donnini 293 

Rodrigues comunica que com relação ao CoG tiveram a definição da data do 7º 294 

Congresso de Graduação que será nos dias 05 e 06/09/2022 e a nossa CG vai 295 

indicar alguém da Faculdade para participar na comissão organizadora deste 296 

Congresso. Foi feito informes dos três GTs que estão em andamento na Pró-Reitoria 297 

de Graduação, o GT do Vestibular 2023, o GT de Flexibilização Curricular e o GT de 298 

Políticas Linguísticas na USP. Comunica que a Pró-Reitoria já enviou ofício ao CEE 299 

solicitando reunião para discutir a readequação dos cursos de formação de 300 

professores na Resolução nº 2 de 2019. Informa que acabamos de passar pelo 301 

recredenciamento do curso de Licenciatura em Pedagogia, mas ainda aguarda o 302 

parecer. Explica que esse processo todo foi feito com a Resolução anterior de 2017. 303 

Nessa reunião estarão presentes os Pró-Reitores da UNESP e da UNICAMP para 304 

discutir um pouco da necessidade e da impossibilidade de fazer essa alteração 305 

rapidamente e tão seguida a uma já feita relacionada a Resolução nº 2 de 2017. Foi 306 



destacado o número de projetos inscritos no edital PUB deste ano, somando os 307 

projetos de extensão, ensino e pesquisa houve a inscrição de 3.637 projetos que 308 

solicitaram juntos 9.409 bolsas, que já noticiaram que não há bolsas para todos 309 

esses projetos. Foi feito um pedido para os docentes que reforcem com os 310 

estudantes a questão da notificação dos casos de suspeita de covid via sistema 311 

Júpiter-Web. Outro ponto importante foi o calendário de 2023 que foi retirado de 312 

pauta, pois previa o início das aulas para o final de fevereiro de 2023 e a 313 

representante discente solicitou a retirada porque há um prejuízo enorme em função 314 

daquele contingente em torno de 30% dos nossos estudantes, que hoje entram na 315 

USP via SISU. O encerramento do processo via SISU muitas vezes entra no mês de 316 

abril, então muitos alunos já entram com processo de reprovação, pois já perderam 317 

muitas aulas. Entrou em pauta novamente, com acordo que o próximo ano letivo terá 318 

início no dia 13/03 e termina em 15/07. Mesmo assim, uma boa parcela dos 319 

estudantes não estarão matriculados, que são os ingressantes via SISU. Esse ano 320 

depois das notas do SISU todas as CGs vão entrar num acordo para ver qual a 321 

melhor data para fazer a Semana de Recepção aos Calouros. Vão atrasar a data 322 

para que ocorra no momento em que todos os nossos estudantes estejam 323 

matriculados. O segundo semestre começa em 08/08 e termina em 20/12. Outro 324 

ponto de pauta importante diz respeito à mudança na FUVEST em 2023, e a primeira 325 

é que os optantes PP e os de escolas públicas vão concorrer juntamente com os de 326 

ampla concorrência, às vagas do vestibular e no segundo momento aqueles que não 327 

tiverem entrado via primeira seleção passa a concorrer entre si nas vagas de cotas 328 

destinadas aos PP e escolas públicas. E entre a matrícula e a confirmação da 329 

matrícula todos os estudantes optantes PP vão passar pela Comissão de 330 

Heteroidentificação. No momento da inscrição os candidatos precisam comprovar 331 

que estão com esquema vacinal. Foi também feita a confirmação da indicação das 332 

Profas. Barbara C. Valério do IME para a coordenação Institucional do PIBID e 333 

Karina Molina da ESALQ para coordenação Institucional do Programa e Residencial 334 

Pedagógica. Fala que gostaria de manifestar uma preocupação da CG relacionada 335 

ao memorando dos claros docentes, pois consta em um dos itens a não abertura das 336 

turmas para as quais não há docentes. A manifestação de preocupação que 337 

compartilha com todos é que com relação às disciplinas obrigatórias, isso é bastante 338 

complicado porque interfere na possibilidade de finalização dos cursos dos nossos 339 

alunos. Quer registrar preocupação, mas pode ser discutido nos coletivos, em 340 



reuniões com a Direção e chefias de departamento. Com a palavra, a Profa. Carmen 341 

comenta que tem que haver um contraponto com a CG, no caso do EDA 342 

conseguiram resolver o problema com restrição de ofertas aos alunos, mas deram 343 

conta das obrigatórias, mas isso não vai acontecer no primeiro semestre de 2023. 344 

Com a palavra, a Profa. Kimi diz que temos que colocar esse problema para quem 345 

possa resolver que é a Reitoria. Cada impacto que absorvemos não volta ao normal, 346 

não podemos sobrecarregar colegas porque isso tem um impacto até sobre o nosso 347 

programa de pós-graduação, prejudicando também a formação dos alunos de pós-348 

graduação. Sugere se a Congregação concordar, fazer um documento mais robusto 349 

para ser entregue à Reitoria sobre o posicionamento.  Com a palavra, a Profa. 350 

Carmen diz que se surpreende por que esse problema não foi levado ao CoG, e 351 

concorda em fazer uma reunião conjunta. Com a palavra, a Profa. Carlota comenta 352 

que poderiam pautar esse assunto na próxima reunião de chefe e convidariam a CG 353 

e CPG. 3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a 354 

palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva comenta que nas últimas semanas 355 

estiveram cuidando dos processos seletivos, das vagas temporárias que foram 356 

aprovadas para a Escola de Aplicação. Desses processos já tem duas professoras 357 

de história e uma de sociologia iniciando os trabalhos, infelizmente a vaga destinada 358 

às aulas de ciências não teve nenhum candidato aprovado. Comunica que uma 359 

professora recém contratada para o Fundamental I pediu demissão, com isso 360 

algumas salas tiveram dispensa de aulas, tendo em vista também quatro professores 361 

estão afastados por questões de saúde. Outra preocupação é que em dezembro 362 

termina o contrato de cinco professores temporários que já passaram por 363 

renovações. 4. Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a 364 

palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza comenta que no último CO o principal tema 365 

foi a questão financeira, a aprovação das diretrizes com investimento de um volume 366 

significativo de recurso, somando tudo são 3 bilhões, ficando 1 bilhão para reserva 367 

de contingências. Sobre isso, um primeiro problema importante é que um volume 368 

desse recurso não ter sido discutido com o conjunto da comunidade de qual seria a 369 

destinação, os próprios membros do CO só receberam a pauta com essas propostas 370 

de diretrizes, desse valor alguns dias antes da reunião. Comenta que teve vários 371 

pontos polêmicos como a construção do Parque Tecnológico, que foi destinado 100 372 

milhões, outro é a destinação de mais de 200 milhões para alguns hospitais que não 373 

são os internos da USP, e são mantidos pelo governo do Estado, enquanto para o 374 



HU a previsão de recursos foi quase nada. O outro ponto foi a destinação de 100 375 

milhões para um programa de apoio aos jovens docentes, e não há nada destinado 376 

para funcionários, para início de carreira e que também não resolve o problema real 377 

da necessidade da valorização dos salários iniciais da carreira docente, já isso seria 378 

feito através de bolsa que duraria um ano a princípio. Diz que esses temas são 379 

bastante polêmicos e foram colocados como um único pacote, porque algumas 380 

coisas poderiam ser aprovadas e outras não. Como representante de funcionários 381 

votou contra e infelizmente os votos contrários foram poucos. Destaca também que 382 

a representação de funcionários no CO colheu algumas assinaturas para pautar o 383 

tema do HRAC sobre sua desvinculação. Com a palavra, o Sr. Guilherme Luís 384 

Desiderio diz que tomou conhecimento do caso de uma aluna de licenciatura em 385 

história que se sentiu muito constrangida em uma aula, onde fez uma carta ao qual 386 

ele lê: “Venho por meio desta carta relatar que na aula de hoje, 21 de junho de 2022, 387 

ao entrar na sala de aula, do curso de Metodologia do Ensino de História ministrado 388 

pelo professor Nelson Schapochnik me senti extremamente constrangida com a 389 

atitude que o professor tomou comigo e com um colega. Por motivo de estar tendo 390 

uma crise de ansiedade, eu acabei não entrando na aula no horário regular, das 391 

14:00. Às 15:30 quando já estava me sentindo melhor, e adentrei a sala. Alguns 392 

minutos depois o professor foi até meu lugar e de meu colega e nos disse que era 393 

uma falta de respeito estarmos ali, pois tínhamos chegado fora do horário. Nos 394 

acusou de não estarmos prestando atenção no filme que o mesmo estava passando 395 

e ao voltar para seu lugar, falou na frente da sala toda que eu e ele deveríamos ir 396 

embora. Faço licenciatura há tempos, e sempre me senti segura na faculdade de 397 

educação. Entendo que enquanto aluna de uma faculdade que estuda os processos 398 

educacionais e acima de tudo, o ser humano, os professores desta instituição 399 

deveriam acolher e orientar. Me senti completamente constrangida e assediada com 400 

esta atitude e espero que a faculdade de educação me acolha. Saliente que irei 401 

procurar meu advogado para me orientar como proceder nesta situação. Ressalto 402 

ainda que os abusos de poder por parte do professor mencionado não acontecem 403 

só comigo. Por vários momentos o mesmo toma essa atitude com outras pessoas. 404 

Um colega da mesma matéria pediu a exclusão da disciplina pelo mesmo motivo na 405 

mesma semana. Espero um retorno da universidade.” Continuando o Sr. Guilherme 406 

comenta que temos visto na mídia que diversos alunos da educação básica voltaram 407 

às aulas presenciais com casos de ansiedade, e que isso nos afeta individualmente 408 



e ao corpo estudantil. Fala que ler essa carta, nesta reunião de Congregação, é para 409 

reforçar o pedido de empenho da direção para acompanhar e esclarecer esse caso, 410 

dando suporte para a aluna e aos envolvidos. Com a palavra, o Prof. Valdir Barzotto 411 

esclarece que foi a primeira pessoa da direção a receber a aluna, além da Letícia. 412 

Acolheram a aluna de acordo com que ela pediu, depois a Profa. Carlota fez uma 413 

reunião com a aluna e já fizeram uma reunião com o Prof. Nelson. Estão 414 

acompanhando o caso e atendendo da melhor maneira possível os dois, para que 415 

tanto a aluna quanto o professor possam colocar suas versões dos fatos e darão os 416 

encaminhamentos que forem necessários, dentro do que a regulamentação 417 

acadêmica exige. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. MEMO. 418 

EDM/145/03062022 - Resultado das eleições para Comissões Estatutárias e CoC 419 

Pedagogia. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 420 

por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. MEMO. 421 

EDF/43/03062022 - Recondução dos Profs. Roni Cleber Dias de Menezes e Marcos 422 

Sidnei Pagotto-Euzébio, como titular e suplente, respectivamente, na CoC 423 

Pedagogia. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 424 

por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.3. MEMO. 425 

EDF/49/13062022 - Eleitos os Profs. José Sérgio Fonseca de Carvalho e Teresa 426 

Cristina Rebolho Rego de Moraes como titular e suplente, respectivamente, na 427 

Comissão de Pós-Graduação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 428 

Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. 429 

OFICIO.PRIP/022/100622 - Indicação de 01 (um) representante docente titular e 01 430 

(um) represente docente suplente para compor o Conselho da Pró-Reitoria de 431 

Inclusão e Pertencimento da USP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 432 

a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos presentes 433 

a indicação do Prof. Valdir Barzotto como titular e para suplente os Profs. Rosenilton 434 

de Oliveira ou Fabiana Jardim.  2. CONCURSOS: 2.1. Inscrição: 2.1.1. CELSO LUIZ 435 

PRUDENTE - Inscrição ao Concurso de Livre-Docência, junto ao EDA da FEUSP. 436 

Edital FEUSP 58/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 437 

Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. 438 

Comissão Julgadora: 2.2.1. MEMO.EDA/38/22062022 - Indicação da Comissão 439 

Julgadora do Concurso para obtenção do título de Livre-Docência, junto ao EDA. 440 

Candidato inscrito Prof. Dr. Celso Luiz Prudente. Edital FEUSP 58/2022. Colocada 441 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, 442 



pela unanimidade dos presentes. 3. CONVÊNIOS/TERMOS DE COOPERAÇÃO: 443 

3.1. MEMO. EDF/44/03062022 - REFERENDAR - Termo de Cooperação Técnica a 444 

ser firmado entre a FEUSP e a Organização Baniwa e Koripako Nadzoeri e a 445 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN (Amazonas), a ser 446 

coordenado pelo Prof. Elie George Guimarães Ghanem Júnior. Colocada em 447 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, 448 

pela unanimidade dos presentes. 3.2. MEMO EDF / 45 / 03062022 - Convênio 449 

Acadêmico Internacional a ser firmado novamente entre a FEUSP e a Faculdade de 450 

Educação da Universidade Eduardo Mondlane - FACED (Moçambique), a ser 451 

coordenado novamente pela Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa. Colocada em 452 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, 453 

pela unanimidade dos presentes.  3.3. Of. CPG/CCP 120 / 29062022 - Convênio 454 

Acadêmico Internacional para Dupla Titulação de Pós-Graduação entre a FEUSP, 455 

representada pelo Prof. Dr. José Sergio Fonseca de Carvalho, e a Universidade 456 

Paris 8, representada pelo Prof. Dr. Leandro de Lajonquière, para análise e 457 

manifestação desta douta Congregação. Colocada em discussão e, a seguir em 458 

votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos 459 

presentes. 4. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA: 4.1. Proc. 2019.1.15574.1.6. - 460 

CAROLINA LOZADA ALZATE - Pedido de revalidação de diploma de Bacharela e 461 

Licenciada em Letras - Habilitação: Inglês, expedido pela "Universidad 462 

Surcolombiana", na Colômbia. Parecer favorável pelos Profs. Ocimar M. Alavarse e 463 

Maurilane de Souza Biccas - FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em 464 

votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos 465 

presentes. 5. SEGUNDA VIA DE DIPLOMA: 5.1. CPG / 0118 / 29062022 - 466 

Solicitação de 2ª via de diploma de mestrado de Vera Lucia M. Mergulhão. Colocada 467 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12 (doze) votos, 468 

pela unanimidade dos presentes.  6. PROJETO: 6.1. MEMO.EDF/51/20062020 - 469 

Projeto Acadêmico de Estágio Probatório do Prof. Douglas Emiliano Batista, 470 

referente ao período de 2020-2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 471 

a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 7. 472 

EDITAIS: 7.1. MEMO. EDF / 40 / 20052022 - Solicitação de análise a pertinência e 473 

viabilidade da elaboração de um edital interno de incentivo a projetos de pesquisa, 474 

ensino e extensão. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 475 

aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 8. PROFESSOR 476 



SÊNIOR: 8.1. MEMO  EDA/32 / 07062022 - Adesão ao Programa Professor Sênior 477 

da USP, apresentado pela Profa. Dra. Maria Clara di Pierro. Colocada em discussão 478 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela 479 

unanimidade dos presentes.  8.2. MEMO. EDM/134/03062022 - Renovação de sua 480 

adesão ao Programa Professor Sênior, apresentado pela Profa Dra. Helena Coharik 481 

Chamlian. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 482 

por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.  8.3. MEMO. 483 

EDF/46/03062022 - Renovação de sua adesão ao Programa Professor Sênior, 484 

apresentado pelo Prof. Dr. Antônio Joaquim Severino. Colocada em discussão e, a 485 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade 486 

dos presentes. 9. OUTROS ASSUNTOS: 9.1. Portaria - Veda a matrícula fora do 487 

prazo estabelecido no Calendário Escolar da USP às(aos) estudantes dos cursos de 488 

graduação da FE e dispõe sobre a retificação de matrícula e sobre a frequência às 489 

aulas de estudantes não-matriculadas(os) nas disciplinas. Colocada em discussão 490 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela 491 

unanimidade dos presentes. Devendo a CG alterar a redação do parágrafo 2º do 492 

artigo 1º. 9.2. Portaria - RETIRADO DE PAUTA - Altera a Portaria Feusp n°33/2013, 493 

que estabelece critérios para Retorno ao Curso de Pedagogia da Faculdade de 494 

Educação da USP. Retirado de pauta para que seja devolvido à CG para análise e 495 

alteração da redação. 9.3. Ouvidoria USP. 9.3.1. Pedido de afastamento da condição 496 

de ouvidor do Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura. 9.3.2. RETIRADO DE PAUTA 497 

- Indicação de ouvidoria. Retirado de pauta (a indicação de um novo ouvidor) para 498 

que seja enviado aos departamentos para indicação de nomes. Devendo voltar na 499 

próxima reunião da Congregação. 9.4. Of. Circ. CCEx./012/13062022 - Criação do 500 

Grupo de Trabalho Cursos Pagos na FEUSP. Foram colocadas em votação duas 501 

propostas 1: Criação do GT com ajuste na redação, sobre a pertinência ou não de 502 

cursos pagos na FEUSP, se houver, elaboração de critérios. 2: RETIRADA DE 503 

PAUTA, para que se rediscuta o que foi acordado na Congregação passada. 504 

Colocada em votação, a proposta 1 foi aprovada por 7 (sete) votos e 1 (uma) 505 

abstenção. Devendo voltar para a pauta da Congregação de setembro. 9.5. Reserva 506 

Técnica Institucional - Processo FAPESP 2019/1 6047-2 - Relatório Científico. 507 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 508 

(onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 9.6. Moção de Repúdio ao Projeto de 509 

Lei 573/21, que dispõe sobre gestão compartilhada das escolas de ensino 510 



fundamental. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 511 

aprovou por 12 (doze) votos, pela unanimidade dos presentes. 9.7. RETIRADO DE 512 

PAUTA - Solicitação de manifestação da Congregação a respeito da carreira 513 

docente dos professores que ingressaram a partir de 2004. Retirado de pauta para 514 

elaboração de uma moção da FEUSP. Foi composta uma comissão com os Profs. 515 

Emerson/Kimi/Claudia Riolfi e Carmen. Nada mais havendo, a Senhora Diretora 516 

agradeceu a presença de todos e todas e deu por encerrada a reunião. E para 517 

constar, eu Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 518 

presente ata,  que  será   assinada por mim                               e pela Diretora da 519 

FEUSP                             na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 30 520 

de junho de 2022. 521 


