
546ª 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 oitavo dia do mês de julho de dois mil 4 

e vinte e dois, realizou-se a 546ª Reunião Ordinária da Congregação à distância da 5 

Faculdade de Educação, sob a presidência da Senhora Diretora Professora Doutora 6 

Carlota Boto, e com a presença dos membros: Professores Doutores Valdir Heitor 7 

Barzotto, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Ocimar Munhoz Alavarse, Kimi Tomizaki, 8 

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

Carvalho, Elio Carlos Ricardo, Ana Paula Martinez Duboc, Maria da Graça Jacintho 10 

Setton, Emerson de Pietri, Claudia Rosa Riolfi, Maurilane de Souza Biccas, Marcos 11 

Sidnei Pagotto-Euzebio, Roni Cleber Dias de Menezes, a Senhora Milena Miranda 12 

Franco, representante suplente discente da pós-graduação, o Senhor Reinaldo Santos 13 

de Souza, representante dos servidores não docentes. Havendo número legal, a 14 

Senhora Diretora declara aberta a 546ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP. 15 

Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. Discussão e Votação da Ata 16 

da 120ª Reunião Extraordinária da Congregação da FEUSP, realizada no dia 17 

23/06/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 18 

por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes.  IIª Parte – EXPEDIENTE– 1. 19 

Expediente da Direção: Com a palavra a Profa. Dra. Carlota Boto comunica que: 1) 20 

a gestão está completando 3 meses, nesta data e tanto ela, como o Prof. Valdir 21 

esperam estar cumprindo o compromisso de campanha de uma gestão, ao mesmo 22 

tempo eficiente, transparente, procurando manter o diálogo e atuar de maneira 23 

democrática em todas as instâncias. Informa que desde o início, eles vêm se reunindo 24 

com todos os setores da Faculdade, tanto com a chefias administrativas, chefias de 25 

departamento, mas também com cada um dos setores da unidade e hoje farão também 26 

uma reunião com os novos docentes recém contratados para dar as boas vindas. 2) a 27 

Escola de Aplicação está vivendo um momento complexo, pois alguns professores 28 

temporários pediram demissão. Esclarece que já tem um Edital de Abertura de 29 

Processo Seletivo para contratação de dois docentes temporários para o Ensino 30 

Fundamental I. No momento, há uma classe do segundo ano que está sem professor. 31 

Comenta que a partir da reunião que tiveram no DRH e da orientação que receberam, 32 

solicitaram à Procuradoria Geral para que essa contratação fosse via liminar, a 33 

despeito do período eleitoral, e a Procuradora, Dra. Adriana, informou que neste caso, 34 
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excepcionalmente, seria possível. Paralelamente, no período em que a Profa. Livia 35 

esteve à frente da EA, em virtude das férias dos Profs. Vivian e Fábio, encaminhou, 36 

junto com a Profa. Ana Paula Zerbato, um processo com a tentativa de contratação de 37 

4 estagiários, via PRG, e 1 estagiário pela Unidade, para assumirem como “auxiliares 38 

de classes”, tendo a resposta favorável à contratação desses 4 estagiários, 39 

remunerados via Pró-Reitoria de Graduação. Agora estão no processo de tentar mais 40 

1 estagiário pela Faculdade, de modo que a Escola de Aplicação possa ter esses 41 

“auxiliares” para assumirem a sala de aula, caso os professores titulares tenham, 42 

eventualmente, que se ausentar. 3) ainda sobre a Escola, comenta que o Reitor, tanto 43 

no CO, como na cerimônia de posse da direção da FEUSP, assegurou que havia 44 

autorizado todas as demandas que foram feitas para a contratação de professores 45 

efetivos para a EA. Explica que, diante da fala do Reitor, foi até ao DRH para saber 46 

como estava o processo de solicitação de contratação dos professores efetivos e o 47 

DRH informou que não sabiam sobre o assunto. Nesta ocasião, providenciou um 48 

pedido, através de Ofício da Direção, à Profa. Dra. Maria Arminda, Vice Reitora, para 49 

que autorizasse, oficialmente, a abertura desses claros, ainda sem retorno. 4) fizeram 50 

uma reunião com as chefias de departamento, junto com a Comissão de Graduação, 51 

para conversar sobre a distribuição interna de cada departamento, por áreas, para os 52 

novos concursos de docentes. Explica que a FEUSP recebeu 2 claros de professores 53 

efetivos para cada departamento em RDIDP e mais 1 claro em RTC para o EDM, mas 54 

que ainda está sendo encaminhado o processo de divisão por áreas. Pretendem 55 

encaminhar as solicitações dos concursos já distribuídos pelas áreas no CTA de 56 

agosto. 5) houve, na segunda-feira, uma atividade organizada por um grupo de 57 

mulheres funcionárias contra o assédio. É um movimento que vem sendo desenvolvido 58 

por parte desse núcleo de funcionárias e essa reunião contou com profissionais de 59 

direito, para esclarecimentos às funcionárias da Unidade. 6) participou da formatura 60 

das turmas de 2020 e 2021 dos alunos da FEUSP e que foi muito bonita. 7) é preciso 61 

resolver a questão de espaço para os novos docentes efetivos, uma vez que foram 62 

recentemente contratados e os departamentos não têm salas disponíveis para abrigá-63 

los. Comenta que muitos professores aposentados, que não são seniors, deixaram 64 

muito material nas estantes e mesmo nas próprias mesas e isso gera a impossibilidade 65 

de colocar outro professor nesse espaço. Comenta a ideia de recriar a Comissão de 66 

Espaço Físico, já pautado. A Profa. Carlota passa a palavra ao Prof. Dr. Valdir 67 

Heitor Barzotto. O Prof. Valdir informa que: 1) em relação ao DRH, acrescenta que 68 



eles também não têm funcionários o suficiente para dar suporte a todos os concursos, 69 

o que leva a necessidade de contratar parceiros para fazer a primeira fase dos 70 

concursos, como a FUVEST, VUNESP ou outros. Comenta que foi feita uma conversa 71 

longa com eles no sentido da Faculdade organizar uma equipe para não perder a 72 

especificidade dos concursos. 2) em 07/07/2022, fizeram reunião para instalação dos 73 

trabalhos da criação da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Diz que está 74 

participando do conselho dessa Pró-Reitoria até que se crie a comissão específica da 75 

FEUSP. Nessa mesma reunião foi definido que o grupo que está trabalhando hoje, na 76 

Comissão de Equidade, irá também trabalhar na organização do que é necessário para 77 

criação dessa comissão. Comunica que foi preciso eleger um suplente e foi eleita a 78 

Profa. Fabiana Jardim para essa comissão provisória. Foi também discutido o 79 

encaminhamento necessário para regulamentar a heteroindentificação no vestibular. 80 

Comunica que já enviou a contribuição da FEUSP para a Pró-Reitoria de Inclusão e 81 

Pertencimento. A Comissão de Graduação indicou os Profs. Felipe, Iracema, Denise e 82 

Eduardo para ajudar e todos eles contribuíram nas sugestões para melhorar o 83 

regulamento que a Pró-Reitoria tinha encaminhado para discussão na Unidade. Essa 84 

mesma Pró-Reitoria convocou uma reunião específica do conselho para conversar 85 

apenas sobre o CRUSP. Ela busca um trabalho muito próximo das unidades 86 

começando por informar quais são os estudantes da unidade que moram no CRUSP, 87 

para que as unidades possam ajudar no diálogo com eles para superar alguns 88 

problemas. A partir do Censo que está sendo realizado no CRUSP, 1/3 dos alunos do 89 

CRUSP são alunos regulares, 1/3 são alunos que já frequentaram o curso e venceu o 90 

prazo de sair e outro terço é de moradores desconhecidos. Já propôs com a Profa. 91 

Fabiana que eles façam uma reunião com todos os alunos. 2. Expediente das 92 

Comissões e Conselhos Centrais: a. Conselho Universitário. Não houve CO.  b. 93 

Conselho de Pesquisa. Sem expediente. c. Conselho de Cultura e Extensão 94 

Universitária. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Martinez Duboc comenta que 95 

com relação a Feira USP e as Profissões, foi confirmada de 01 a 03/09 na Praça do 96 

Relógio com a expectativa de 25 mil visitantes por dia. Diz que terá um estande 97 

representando a FEUSP. Haverá também uma atividade híbrida voltada para bate 98 

papos com professores da USP, que vão divulgar na lista de docentes, para quem 99 

quiser proferir uma palestra durante a Feira. Informa que está aberto o edital de 100 

unidades móveis. Na gestão anterior foram adquiridas de forma polêmica, mas a atual 101 

Pró-Reitora vai dar continuidade ao uso dessas carretas.Com relação aos trabalhos 102 



internos, todos os projetos do PUB, na vertente de extensão foram aprovados e 103 

parabeniza os colegas contemplados neste edital. Sobre as orientações de atividades 104 

de extensão para o segundo semestre, diz que já foram elaboradas em parceria com 105 

o Comitê Permanente, com o Stife e com o Setor de Mídia e estão em fase de 106 

diagramação de uma versão final que em breve será divulgada. Antecipa que 107 

resolveram para o segundo semestre por um retorno gradual com as atividades de 108 

extensão. Pede aos chefes que incentivem o corpo docente a priorizarem as atividades 109 

online, em função de um quadro reduzido de funcionários. Comenta que na reunião da 110 

Congregação de maio, foi retirado de pauta um curso de especialização com o 111 

encaminhamento: “Foi sugerido fazer um debate geral para que todos possam refletir 112 

sobre o assunto. A Profa. Ana se dispõe a organizar uma série de encontros/reuniões 113 

para ver a melhor forma de falar acerca dessas questões. Vai pedir um levantamento 114 

dos cursos que envolvem a ruptura da gratuidade.  O assunto deverá voltar até a 115 

Congregação de agosto.” Como não esteve presente na última reunião, então quer 116 

esclarecer que ao retornar esse encaminhamento para a CCEx optou-se pela 117 

composição de um GT que pudesse garantir uma maior representatividade possível a 118 

ser composto por todos os integrantes da CCEx, um representante de cada 119 

departamento, um representante de cada Comissão Estatutária, e também a CCNInt, 120 

um representante da Congregação, dois representantes discentes 121 

pedagogia/licenciatura e dois representantes discente da pós-graduação. O GT Cursos 122 

Pagos não carrega qualquer posicionamento a priori da CCEx, mas apenas define 123 

nesse modificador “pago” o objeto merecedor de análise, não nos cursos de extensão 124 

de modo geral, mas cursos pagos, qualquer que seja a fonte pagadora. Enquanto não 125 

tem a composição do GT, ela já está em discussão com a direção e com os 126 

departamentos, já disponibilizou uma série de documentos, e se colocou à disposição 127 

para antecipar esclarecimentos quanto às normativas desses cursos de extensão. d. 128 

CCNInt. Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio informa que o Prof. 129 

Agnaldo está em um Congresso. Comenta que a Sra. Vanessa esteve de férias e a 130 

Sra. Daniela atendeu a CCNInt e também ao CGP e durante esse período só deram 131 

encaminhamento às consultas junto às instituições estrangeiras sobre vagas para 132 

estudantes da FEUSP, referentes ao primeiro semestre de 2023. Precisam dessa 133 

informação consolidada para que possam abrir o edital de intercâmbio. Estão 134 

organizando a vinda de estudantes de universidades da Alemanha e o edital que a 135 

Aucani havia suspendido no final de junho foi reaberto agora com prazo de inscrição 136 
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até 08/08.  e. Conselho de Pós-Graduação - Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio 137 

Fonseca de Carvalho informa que houve ontem reunião do Conselho de Pós-138 

Graduação, mas foi exclusivamente para aprovação de programa de pós-graduação, 139 

então não há nenhum informe da Pró-Reitoria. Das questões internas está sendo 140 

pautado o novo regulamento da CPG. f. Conselho de Graduação - Com a palavra, a 141 

Profa. Dra. Livia de Araújo Donnini Rodrigues informa que não houve CoG em julho, 142 

mas há informes internos da CG. Comunica que esteve afastada da CG por duas 143 

semanas porque ficou na Direção da EA e a Profa. Claudia Galian assumiu a 144 

presidência da CG. Com relação ao PUB houve um atraso na homologação dos 145 

projetos, mas no final tiveram muitos projetos aprovados, estão com 21 bolsas do 146 

PEEG e o processo de seleção dos bolsistas está aberto e a organização das salas 147 

para o segundo semestre está feita. Lembra que vai ocorrer a Reunião Pedagógica em 148 

08/08, que terá como pauta uma conversa aberta para ser feito junto um balanço de 149 

como foi a retomada presencial. Reitera o convite para participarem. 3. Expediente da 150 

Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Livia de 151 

Araújo Donnini Rodrigues, comunica que os Profs. Vivian e Fábio estão em atividades 152 

na Escola e pediram para ela justificar e relatar o que foram essas duas semanas, mas 153 

diz que a Profa. Carlota já relatou os principais acontecimentos. 4.  Expediente dos 154 

Membros da Congregação. Sem expediente. Com a palavra a Profa. Carlota pede 155 

autorização para acrescentar um ponto de pauta que é a indicação da Profa. Fabiana 156 

Jardim como membro suplente no Conselho da Pró-Reitoria de Inclusão e 157 

Pertencimento da USP. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. ELEIÇÕES: 1.1. Memo. EDM 158 

/152 / 01072022 - Resultado das eleições para as Comissões: Comissão de Pesquisa 159 

– complementação de mandato até 09/06/2023 - Suplente: Adriana Bauer CoC 160 

Pedagogia - mandato de 02/09/2022 a 01/09/2025 - Titular: Sandoval Nonato Gomes 161 

Santos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 162 

15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.2. Memo. EDA/41/01072022 - 163 

Recondução do Prof. Ocimar Alavarse como membro do EDA na Comissão de 164 

Graduação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 165 

por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. Memo. EDA / 34 / 166 

06022022 - Recondução do mandato do Prof. Rosenilton Silva de Oliveira, a vencer 167 

em 10/06/2022, como membro do EDA na COC Pedagogia. Colocada em discussão 168 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela 169 

unanimidade dos presentes. 1.4. Inclusão de Pauta - Em complemento ao OFICIO. 170 



PRIP/022/100622 - Indicação de 01 (um) representante docente suplente para compor 171 

o Conselho da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Indicada a Profa. 172 

Dra. Fabiana Jardim. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 173 

aprovou por 17 (dezessete) votos, pela unanimidade dos presentes.  2. CONCURSOS: 174 

2.1. Memo. EDA/52/26072022 - Substituição do Prof. Dr. Enrique Ricardo 175 

Lewandowski pelo Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho na suplência da Comissão 176 

Julgadora do concurso de Livre-Docência, edital 58/2022. Colocada em discussão e, 177 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade 178 

dos presentes. 3. CONVÊNIO: 3.1. Memo. EDM/156/01072022 - Termo aditivo 179 

referente à prorrogação do prazo do Convênio Acadêmico Internacional entre a FEUSP 180 

e a Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC (Colômbia), que 181 

continuará a ser coordenado pela Profa. Dra. Monica Appezzato Pinazza. Colocada 182 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, 183 

pela unanimidade dos presentes. 3.2. OF. CCEx. / 016 / 13072022 - Proposta do curso 184 

de atualização “ATIVAR Metodologias ativas: Linguagens” e do convênio Nº 47850 185 

entre FEUSP e Associação Instituto Iungo, sob coordenação das Profas. Dras. Viviane 186 

Potenza Guimarães Pinheiro Fonseca e Valeria Amorim Arantes de Araujo.  Colocada 187 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 188 

01 (uma) abstenção. 3.3. OF. CCEx. / 017 / 13072022 - Proposta do curso de 189 

atualização “ATIVAR Metodologias ativas: Ciências” e do convênio Nº 47848 entre 190 

FEUSP e Associação Instituto Iungo, sob coordenação das Profas. Dras. Viviane 191 

Potenza Guimarães Pinheiro Fonseca e Valeria Amorim Arantes de Araujo. Colocada 192 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 193 

01 (uma) abstenção. 3.4. OF. CCEx. / 018 / 13072022 - Proposta do curso de 194 

atualização “ATIVAR Metodologias ativas: Humanidades” e do convênio Nº 47849 195 

entre FEUSP e Associação Instituto Iungo, sob coordenação das Profas. Dras. Viviane 196 

Potenza Guimarães Pinheiro Fonseca e Valeria Amorim Arantes de Araujo. Colocada 197 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 198 

01 (uma) abstenção. 3.5. OF. CCEx. / 019 / 13072022 - Proposta do curso de 199 

atualização “ATIVAR Metodologias ativas: Metodologias ativas de aprendizagem” e do 200 

convênio Nº 47851 entre FEUSP e Associação Instituto Iungo, sob coordenação das 201 

Profas. Dras. Viviane Potenza Guimarães Pinheiro Fonseca e Valeria Amorim Arantes 202 

de Araujo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou 203 

por 13 (treze) votos e 01 (uma) abstenção. 3.6. OF. CCEx. / 020 /13072022 - Proposta 204 



do curso de atualização “ATIVAR Metodologias ativas: Projetos de vida e o Bom 205 

professor” e do convênio Nº 47852 entre FEUSP e Associação Instituto Iungo, sob 206 

coordenação das Profas. Dras. Viviane Potenza Guimarães Pinheiro Fonseca e Valeria 207 

Amorim Arantes de Araujo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 208 

Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 01 (uma) abstenção. 3.7. Memo. EDF / 209 

029 / 01042022 - Convênio Acadêmico Internacional a ser firmado novamente entre a 210 

FEUSP a Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia da Universidade 211 

Pedagógica de Maputo (Moçambique), a ser coordenado pela Profa. Dra. Maurilane 212 

de Souza Biccas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 213 

aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. PROFESSOR 214 

SÊNIOR: 4.1. Memo. EDM/154/01072022 - Renovação da adesão, da Profa. Dra. 215 

Maria Lucia Vital dos Santos Abib ao Programa Professor Sênior. Colocada em 216 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela 217 

unanimidade dos presentes. 4.2. Memo. EDF/53/01072022 - Renovação da adesão, 218 

da Profa. Dra. Maria de Lourdes Ramos da Silva ao Programa Professor Sênior. 219 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) 220 

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. PORTARIAS/REGULAMENTOS: 5.1. 221 

PORTARIA - Altera a Portaria Feusp n°33/2013, que estabelece critérios para Retorno 222 

ao Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. Colocada em discussão 223 

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela 224 

unanimidade dos presentes. 5.2. Novo regulamento do Programa de Pós-Graduação. 225 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 226 

(catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. Com as alterações sugeridas na 227 

reunião. 6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1. Documento da ADUSP sobre lei que limita o 228 

teto de arrecadação do ICMS. Encaminhamento: Redigir nota da FE e passar para lista 229 

da Congregação. Indicados para redação: Daniel Cara / José Sérgio / Livia / Maurilane 230 

/ Reinaldo. 6.2. Manifestação da FEUSP sobre a Cátedra Alfredo Bosi. 231 

Encaminhamento: Enviar a solicitação de esclarecimento saindo da Congregação para 232 

a Cátedra e Jornal da USP.  Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 233 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes.  6.3. 234 

Apontamentos acerca da nota técnica CNE1 de esclarecimento sobre a Resolução 235 

CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Encaminhamento: Enviar o texto saindo da 236 

Congregação para CNE c/c CEE. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 237 

Congregação aprovou por 14 (catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.4. 238 



Salas de professores e Comissão de Espaço. Encaminhamento: A Direção propõe a 239 

constituição de uma Comissão de Espaço da FEUSP, composta por:  Vice-Diretor – 240 

Presidente, 1 representante de cada departamento, 1 representante da área 241 

acadêmica, 1 representante da área administrativa. As indicações devem entrar na 242 

pauta da próxima Congregação. (Chefias dos departamentos elaborar uma carta para 243 

desocupação das salas usadas pelos professores aposentados). 6.5. Situação 244 

ocorrida na aula de Metodologia do Ensino de História. Com a palavra, a Profa. Dra. 245 

Profa. Claudia Rosa Riolfi esclarece que a aluna que fez a reclamação procurou o 246 

Programa Acolhe, onde tiveram uma longa reunião, ela relatou sua vida escolar, suas 247 

questões de ansiedade e está lutando para terminar sua licenciatura em história. Por 248 

conta das dificuldades desenvolveu uma fobia social e teve muita relutância em voltar 249 

para as aulas presenciais. A Profa. Claudia diz que o Programa não tem característica 250 

de mediar esse tipo de conflito, então pediu para que ela continuasse tratando com a 251 

direção, e sua missão com a aluna seria de tentar contornar, para que essa fobia social 252 

não atrapalhe o próximo semestre. As duas irão falar com os professores com quem 253 

ela terá aula, para contar os problemas e tentar fazer com que aconteça o mínimo de 254 

ruído possível com os próximos professores. A Profa. Carlota informa que também 255 

recebeu a aluna e sugeriu uma conversa entre ela e o Prof. Nelson e que a direção 256 

poderia ou não participar. Diz que o professor se dispôs, mas a aluna preferiu adiar 257 

esse encontro. A partir daí não conseguiram mais contato com ela. Nada mais 258 

havendo, a Senhora Diretora agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 259 

reunião. E para constar, eu Luci Mara R. Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, 260 

lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por mim                               e pela 261 

Diretora da FEUSP                             na reunião em que for discutida e aprovada. São 262 

Paulo, 28 de julho de 2022. 263 


