
547ª 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 quinto dia do mês de agosto de dois 4 

mil e vinte e dois, realizou-se a 547ª Reunião Ordinária da Congregação à distância 5 

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

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

Heitor Barzotto, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Cássia Geciauskas Sofiato, Mônica 8 

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

Carvalho, Cintya Regina Ribeiro, Ana Paula Martinez Duboc, Mônica Appezzato 10 

Pinazza, Maria da Graça Jacintho Setton, Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes, 11 

Emerson de Pietri, Claudia Rosa Riolfi, Vivian Batista da Silva, Roni Cleber Dias de 12 

Menezes, o Senhor Guilherme Luís Desiderio, representante discente da graduação, 13 

a Senhora Miriam Fernandes Muramoto,  representante discente da pós-graduação, 14 

o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores não docentes. 15 

Havendo número legal, a Senhora Diretora declara aberta a 547ª Reunião Ordinária 16 

da Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. Item 1. 17 

Discussão e Votação da Ata da 545ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, 18 

realizada no dia 30/06/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 19 

Congregação aprovou por 11 (onze) votos e 04 (quatro) abstenções. IIª Parte – 20 

EXPEDIENTE– 1. Expediente da Direção: Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Boto 21 

que: 1) informa que a Reitoria divulgou, no último dia 23 de agosto, um comunicado 22 

à comunidade universitária sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras nos 23 

ambientes fechados da Universidade, ficando restrito apenas ao transporte coletivo e 24 

aos serviços de saúde dos campi e que, após consulta ao Comitê Permanente da 25 

FEUSP foi divulgado que, embora o uso da máscara em ambientes fechados não seja 26 

obrigatório, o seu uso é recomendado onde houver aglomeração, permanecendo o 27 

controle vacinal e a recomendação de que os alunos listados na lista de frequência, 28 

sem o símbolo do arroba (@), não devem permanecer em sala de aula, devendo ser 29 

orientados a realizar o cadastro das comprovações da vacina contra a COVID-19, até 30 

a sua terceira dose, no Sistema Júpiter, enviando para validação do Serviço de 31 

Graduação. Estiveram no DRH ela, as senhoras Vânia e Regina, os Profs. Fábio e 32 

Vivian, para tratar das contratações dos professores efetivos da EA e aconselharam 33 

que a primeira fase deve ser feita por um órgão externo como a FUVEST, VUNESP 34 



etc, a partir da bibliografia e do programa que seja entregue pela EA. A faculdade 35 

solicitou que seja realizada uma segunda etapa do concurso no qual a Escola tenha 36 

protagonismo e possa ter o controle, que seria o da prova didática desses 37 

professores. Foi dito pelo DRH que seria prudente, para a agilidade do concurso, que 38 

a segunda fase também ficasse sob responsabilidade da FUVEST. Comenta que na 39 

pauta há uma liminar pela qual foi solicitada a contratação de dois professores 40 

temporários da EA nesse período eleitoral, dado que, por dever constitucional, não 41 

podemos deixar de ter professor em sala de aula. Informa que tiveram uma reunião 42 

com os Profs. Maurício Pietrocola e Silvia Trivelato e ambos disseram que irão deixar 43 

a presidência da FAFE. Dada a gravidade da informação, a direção em conversa com 44 

as chefias dos departamentos foi pedir aos Profs. Mauricio e Silvia que entreguem um 45 

relatório circunstanciado com o teor das acusações que foram feitas nos processos, 46 

com o esclarecimento sobre a situação desses processos. Esse relatório deverá vir 47 

para a Congregação e no dia os dois professores serão convidados para estar 48 

presentes com o objetivo de apresentar a situação da FAFE. Foi discutido com as 49 

chefias a questão dos espaços dos aposentados, como fazer para conseguir ter 50 

espaços para os novos professores contratados efetivos e temporários. Para isso, em 51 

algum momento, será preciso mexer na situação de professores aposentados que 52 

deixaram muito material nas salas. Resolveram que deveriam fazer uma semana da 53 

limpeza, então vão divulgar uma nota de que haverá um esforço coletivo para que 54 

todos arrumamos as nossas salas durante uma semana e solicitar principalmente aos 55 

professores aposentados para que eles liberem o espaço para a possibilidade de 56 

entrar mais uma pessoa na sua respectiva sala. Acreditam que essa é uma maneira 57 

gentil de ferir menos a suscetibilidades dessas pessoas. Comunica que tiveram dois 58 

cargos de titulares aprovados, um para o EDA e outro para o EDM, então em breve 59 

teremos a abertura de dois concursos. Parabeniza os dois departamentos por essa 60 

conquista. Comunica que o Prof. Roberto da Silva questionou o concurso do qual 61 

participou e enviou recurso ao CO contra a decisão da Congregação, que avaliou que 62 

o recurso chegou fora do prazo. Informa que teve a aprovação pela Pró-Reitoria de 63 

Graduação de bolsas do Santander para a EA. Agradece o esforço da Direção da 64 

Escola e da Profa. Lívia que esteve à frente da Escola durante as férias da Profa. 65 

Vivian. Diz que estão fazendo reuniões com o conjunto de laboratórios que compõem 66 

o LabEduc. Essa iniciativa precisa de uma atualização de maneira que possa aglutinar 67 

efetivamente todas as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelos laboratórios. A 68 



direção entende que se trata de uma iniciativa extremamente relevante, que deverá 69 

ser apoiada institucionalmente. Informa que foi paga a mensalidade por mais um ano 70 

do INEI, pois temos tido uma participação efetiva nessa rede a partir da atuação 71 

anteriormente do Prof. Vinício e atualmente dos Profs. Agnaldo e Ana Paula, portanto 72 

entendemos que devemos manter essa parceria. E finalmente informa que em virtude 73 

de um Congresso que vai haver em Milão, do qual participará, ela tirou férias entre os 74 

dias 29/08 a 09/09. Nesse período o Prof. Valdir vai substituí-la em parte, pois ao 75 

mesmo tempo a Direção da Faculdade foi convidada para participar de um Congresso 76 

da Rede de Decanos da Educação das Universidades Latino Americana, que ocorrerá 77 

em Santiago do Chile e o Prof. Valdir irá representar a Faculdade, então do dia 31/08 78 

a 07/09 quem responde pela Direção é a Profa. Carmen a quem o Prof. Valdir e ela 79 

agradecem. Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto comenta que quando 80 

estiver em viagem para Santiago do Chile, estará à disposição da Profa. Carmen para 81 

o que for preciso. Informa que a reunião do Conselho da Pró-Reitoria de Inclusão e 82 

Pertencimento constituiu na apresentação do site que já está no ar, e com a novidade 83 

que esteja em português, espanhol, inglês e tupi, por ser a segunda língua mais falada 84 

no Brasil. Foi aprovada a regulamentação da heteroidentificação e antes as denúncias 85 

de fraudes na identificação das pessoas como pretas, pardas ou índias eram feitas 86 

na Comissão de Graduação, a partir de agora essa denúncia será feita na Pró-Reitoria 87 

de Inclusão e Pertencimento. Continua tendo muita movimentação em torno do 88 

CRUSP, vai haver mudanças inclusive nas portarias dos prédios porque estavam um 89 

pouco descontroladas, pois os funcionários das terceirizadas não tiveram nenhum 90 

treinamento para trabalhar nessas portarias. Já foi enviado para todas as unidades a 91 

lista de estudantes, já estão se preparando para fazer uma reunião para entender um 92 

pouco a condição deles. Temos a lista dos que estão regularmente matriculados e 93 

moram no CRUSP, dos que estiveram matriculados e ainda estão no CRUSP e assim 94 

por diante. O Instituto de Relações Internacionais sugeriu que façam um vestibular 95 

específico para refugiados e apátridas. A FEA já tem uma comissão semelhante à 96 

que estamos criando agora desde 2016, no entanto reivindica funcionários, na Poli já 97 

se criou uma comissão assessora da direção que agora vai passar a ser uma 98 

comissão estatutária, que já conta com dois funcionários. Lembra que estamos em 99 

vias de receber claros para funcionários e precisamos ter bem claro que é muito 100 

importante que a nova comissão tenha um funcionário como as outras comissões. 101 

Com relação ao Conselho Gestor tem notícias interessantes. Comenta que em frente 102 



a História tem um protótipo de ponto de ônibus sendo testado, diferenciado com 103 

espaço para troca de livros. Sendo aprovado esse protótipo ele será colocado em 104 

todo o campus. Estão pensando em que nas áreas onde convivem mais pessoas, em 105 

construir centros de convívios para que as pessoas tenham um espaço para lanches, 106 

descanso etc e nesses centros a PCO informou que haveria um projeto de 107 

paisagismo, então ele sugeriu que tenha também hortas. Diz que já foi procurado pela 108 

PCO para pensar melhor como serão feitas. A PCO está pensando em fazer com que 109 

todas as calçadas dos campis sejam acessíveis para cadeiras de rodas, o que atende 110 

a nossa reivindicação principalmente da área de educação especial, além disso está 111 

se pensando uma forma de asfalto que seja inibidores de desenvolvimentos de 112 

velocidades e ao mesmo tempo mais ecológicos, que não seja tão prejudiciais a 113 

infiltração de água. Comenta que esse foi um resumo muito curto da reunião. Fala 114 

que alguns diretores de unidades propuseram na reunião com a Prefeitura, que 115 

pudesse abrir um espaço na Congregação tanto para a Comissão de Inclusão e 116 

Pertencimento quanto para a Prefeitura, se a Congregação aprovar pode providenciar 117 

isso para os próximos encontros. Outro ponto é do interesse em retomar a construção 118 

de uma instância que se responsabilize pelas publicações da FEUSP, pois temos um 119 

volume grande de periódicos. Fica a proposta para a gente se organizar, que cada 120 

publicação indique alguém para compor esse grupo e tentar colocar em prática a 121 

existência do Centro de Publicações. 2. Expediente das Comissões e Conselhos 122 

Centrais: a. Conselho Universitário. Síntese da Reunião do CO de 25 de Agosto 123 

de 2022, apresentado pela Profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza – “Reunião do 124 

Conselho Universitário Data: 23 de Agosto de 2022 Horário: 14h às 18h 1. Aprovação 125 

unânime da Ata da Reunião anterior 2. Expediente Informes do Reitor ¬ Liberação do 126 

uso de máscara nas dependências da USP, a partir de 24 de Agosto de 2022. ¬ 127 

(Re)inauguração do Museu do Ipiranga e uma agenda para a retomada das 128 

atividades. 01/09/22 – Apresentação à imprensa 06/09/22 – Inauguração formal 129 

07/09/22 – Abertura para escola pública Sugestão do Reitor – abertura de uma 130 

agenda para visitações da comunidade da USP. ¬ Lançamento do Programa USP 131 

Diversa ∙ Bolsas visando à permanência, mediante parcerias. ¬ Feira de Profissões – 132 

01 a 03 de Setembro de 2022 ¬ Sobre o 13º. – adiantamento de ½ do salário para o 133 

mês de Setembro ¬ Aposentadoria e Previdência – 1º. Encontro já ocorrido 134 

envolvendo o CODAGE – próximo passo será a criação de um GT, com uma 135 

proposição até o final de semana. ¬ Menção aos Editais – Graduação (com resultados 136 



já anunciados); Edital de Livros e Materiais didáticos com o selo da USP; Edital do 137 

Pós-doutoramento – eixos temáticos – 303 candidatos inscritos; Editais Print. ¬ 138 

Premiação CAPES – teses defendidas em 2021 – 35 áreas – 15 Áreas com teses 139 

premiadas e 20 com menções honrosas. ¬ Indicação do Prof. Rogério de Almeida, 140 

FEUSP, para compor a CAI. Aprovação massiva. Informes da Vice-Reitora ¬ O 141 

Seminário “USP Pensa Brasil” – de 29/08 a 02/09 – será presencial, com transmissão 142 

por youtube. Já divulgado em via impressa e online. 3. Ordem do Dia Mereceram 143 

destaque: ¬ Alterações no Regimento Geral da USP – foco: votações pelo meio 144 

eletrônico. – Aprovação unânime. ¬ Minuta da Resolução – que revoga a Resolução 145 

no. 4348/02 de Janeiro de 1997, a Resolução no. 4349/ 02 de Janeiro de 1997, 146 

Resolução no. 4509/ 03 de Novembro de 1997; a Resolução no. 4650/ 29 de Março 147 

de 1999 e a Resolução no. 4651/ 29 de Março de 1999. – Tema - Regimento do 148 

CRUSP. – Aprovação unânime. ∙ Diante da manifestação da representação discente 149 

em favor da participação ativa dos discentes, o Reitor manifesta o acordo à 150 

manifestação, afirmando a participação. 2 ¬ Planos de Aposentadoria e de Saúde, 151 

visando a funcionários e docentes. Há manifestações da plenária e o reitor responde 152 

anunciando que há negociações em curso sobre essas questões. Destaca a 153 

ocorrência de um seminário em 16/08/2022. Anuncia que já há uma Cartilha para 154 

auxiliar no cálculo da aposentadoria, disponibilizada no site do DRH.” Profa. Mônica 155 

também informou que o Prof. Dr. Rogério de Almeida foi indicado para compor a 156 

Comissão Avaliação Institucional - CAI e aproveita para parabenizá-lo. b. Conselho 157 

de Cultura e Extensão Universitária. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula 158 

Martinez Duboc informa que não houve reunião do Conselho de Cultura e Extensão. 159 

Comunica que a Feira USP e as Profissões vai acontecer na semana que vem nos 160 

dias 01, 02 e 03. Estarão presentes com o estante da FEUSP, a presença expressiva 161 

dos estudantes da Pedagogia e o Prof. Rosenilton vai nos representar na modalidade 162 

de bate-papo. Agradece ao Prof. Rosenilton por essa proposta de fala com a 163 

comunidade externa e visitantes. O segundo informe diz respeito ao manual de apoio 164 

aos cursos de extensão que estava pronto, mas com o comunicado da Reitoria 165 

anulando a obrigatoriedade do uso de máscaras, fará as alterações e irá circular para 166 

todos os docentes. Diz que tem destaques importantes no manual, um é com relação 167 

a agenda de eventos. Ela está em manutenção, para poder melhorar os 168 

procedimentos e se alguém quiser propor algum evento, por enquanto procurar a 169 

Gabriela no Apoio Acadêmico. Outro destaque é com relação a comprovação do 170 



esquema vacinal. Quando o professor não tem uma comissão organizadora para o 171 

evento, deverá fazer uma parceria com o Setor de Estágio, enviar uma consulta aos 172 

estudantes da Pedagogia para que eventualmente possam, se tiverem interesse, 173 

ajudar docentes nessa questão da comprovação vacinal, e em apoio aos estudantes 174 

essa participação será validada como horas dos Estudos Independentes. Finalizando 175 

agradece ao espaço concedido à CCEx nas reuniões departamentais para tratar dos 176 

cursos de extensão na FEUSP, sobretudo sobre os cursos que envolvem verba e 177 

pagamento. c. CCNInt. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo Arroio informa que 178 

mantiveram as atividades durante o período de férias, basicamente fizeram as 179 

preparações para a seleção motivando os estudantes de graduação a se inscreverem 180 

nos editais abertos, com possibilidades de bolsa para realização de mobilidade 181 

internacional. Tiveram catorze inscrições de estudantes de graduação, sendo que 182 

treze delas foram classificadas. Três foram beneficiadas com bolsa da Unidade, vão 183 

para Itália, Croácia e Lituânia. Três que escolheram a África disputaram a vaga com 184 

toda a universidade, e mesmo assim foram contempladas. Duas vão para 185 

Moçambique e uma para África do Sul. E as sete que escolheram Portugal, nenhuma 186 

conseguiu a classificação porque a disputa era muito grande. Estão tentando junto 187 

com a AUCANI aumentar o número de bolsas, mas também de negociação com as 188 

instituições no exterior que possam abrir vagas para receber nossos estudantes. 189 

Nesse período também receberam a solicitação de três pedidos de delegações, uma 190 

instituição Irlandesa, outra delegação de vinte e cinco estudantes de doutorado de 191 

uma universidade Americana e uma solicitação da AUCANI de uma delegação de 192 

Lisboa que virá à USP. Comenta que conseguiram incluir eventos da FEUSP na 193 

página da AUCANI com destaque. Conseguiram também bolsista PUB para trabalhar 194 

a comunicação da internacionalização em língua estrangeira, para provocar e 195 

incentivar instituições parceiras no exterior com as atividades que são feitas na 196 

FEUSP. d. Conselho de Pós-Graduação - Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio 197 

Fonseca de Carvalho informa que o Conselho de Pós-Graduação não teve reunião, 198 

mas houve uma reunião da Câmara de Normas e Recursos na qual o Reitor esteve 199 

presente. Informa que na primeira semana de setembro saem os resultados da 200 

avaliação quadrienal da CAPES Sucupira. A ideia a partir dessa avaliação é que já 201 

desencadeie as diretrizes para a próxima avaliação. Vão também proceder na CPG e 202 

depois com a Câmara de Equidade, com cada uma das áreas, uma avaliação do 203 

último processo seletivo da FEUSP. Diz que as verbas do PROAP desde ano foram 204 



praticamente toda gasta. Comenta que o Pró-Reitor reiterou que a política que até 205 

dois anos atrás estava em vigência do CNPq e CAPES, de oferecer bolsas por cotas, 206 

deve desaparecer nos próximos dois anos. Agora a cada ano é feito um programa de 207 

pesquisa e a partir daí são concedidas um número indefinido de bolsas. e. Conselho 208 

de Graduação - Com a palavra, a Profa. Dra. Livia de Araújo Donnini Rodrigues 209 

informa que com relação ao CoG foram finalizados os processos que estavam 210 

pendentes a seis anos da averiguação das irregularidades no ingresso por cotas. 211 

Muitas denúncias foram arquivadas, mas teve casos em que houve o cancelamento 212 

de matrículas de estudantes, pois tinham embasamento. Diz que no ano que vem 213 

teremos a heteroidentificação. Comunica que foi aprovado um novo estatuto para as 214 

Câmaras Assessoras do CoG, e o que nos toca mais como Faculdade de Educação 215 

é o fato que na CLAP, não necessariamente tínhamos uma representação fixa como 216 

FEUSP, nesse novo regulamento nós passamos a ter um assento e todas as unidades 217 

da USP que tenham licenciatura, passam a ter assento fixo e os suplentes de 218 

presidentes de CG serão os vices presidentes das próprias CG. Com relação ao 219 

arroba que aparece diante dos nomes dos alunos na lista, persistem alunos que não 220 

estão com o esquema vacinal completo. Foi feito um informe oficial que estudantes 221 

que não tenham o arroba, não podem ter sua nota e frequência lançadas, pois não 222 

estão habilitados a participar das atividades do campus. Estão preparando mais uma 223 

mensagem aos estudantes, pois não estão sabendo enviar o comprovante de 224 

vacinação para validar. Lembra que os professores da rede que estão na lista não 225 

tem o arroba, mas estão todos com a comprovação feita junto ao Apoio Acadêmico. 226 

E o único aluno do USP 60+ também tem comprovação. Outro informe é que na 227 

manhã do dia 18 houve uma reunião específica da CLAP onde foram convocados 228 

todos os coordenadores de licenciatura da USP, com o objetivo de firmar a posição 229 

da Pró-Reitora com relação a deliberação 02/2019. Estavam com a orientação que a 230 

partir de 2023 todos os cursos de licenciatura já deveriam estar ajustados a liberação 231 

02/2019, essa reunião foi feita para afirmar que a Pró-Reitoria estava em tratativas 232 

direta com o CEE e que nós não faríamos essa adesão irrefletida e no dia 19 veio o 233 

parecer do CEE prorrogando por mais 02 anos a implantação da deliberação 02/2019. 234 

Com relação às questões internas continuam com alguns problemas nas matrículas 235 

das disciplinas que tem cor-requisito, isso está gerando bastante impacto. Amanhã 236 

terão reunião com o Prof. Rosenilton e com o pessoal do Serviço de Graduação e o 237 

CA já solicitou também uma reunião. Outro ponto é sobre os cordões e pulseiras que 238 



foram distribuídas ao longo dessas duas semanas e tem havido muita solicitação de 239 

pulseira adicional por perda, então a recomendação é que enviem um e-mail para 240 

cgfeusp@usp.br. f. Conselho de Pesquisa.  Com a palavra, a Profa. Dra. Cintya 241 

Regina Ribeiro informa que não houve reunião do Conselho de Pesquisa, então só 242 

tem informações internas como a organização do SIICUSP que acontecerá de 17 a 243 

19/10 e lembra da necessidade de fazer as inscrições dos orientandos até o dia 08/09. 244 

Tiveram o resultado das homologações das bolsas PUB com um número bastante 245 

elevado, com 68 bolsas de pesquisa aprovadas. Vão encaminhar um e-mail 246 

específico aos docentes que foram contemplados, lembrando da necessidade de 247 

estabelecer um cadastro junto ao Sistema Atena para que as bolsas possam ser 248 

consideradas de iniciação científica. Também estão na organização do Simpósio de 249 

Pós-Doutorado que acontecerá em dezembro. 3. Expediente da Diretoria da Escola 250 

de Aplicação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva informa 251 

que com relação ao comunicado da Reitoria, que tira a obrigatoriedade do uso de 252 

máscaras, a Escola que teve ontem sua reunião ordinária do Conselho de Escola, na 253 

mesma linha da FE enviou um comunicado a toda a comunidade escolar reiterando 254 

que o uso de máscara é opcional dentro e fora da Escola, recomenda o uso da 255 

máscara onde haja aglomeração na intenção de manter os cuidados de prevenção e 256 

todas as outras medidas que são protetivas de contaminação da covid-19. Outro 257 

informe é sobre a contratação de professores e estagiários. A Escola vem se 258 

mobilizando em diferentes esforços para recompor o quadro dos professores e 259 

também de profissionais que possam trabalhar junto aos estudantes. Ela está 260 

passando por um momento difícil com um número reduzido de professores efetivos e 261 

uma grande circulação de professores temporários, isso fez com que no Fundamental 262 

I turmas fossem dispensadas. Conta que nas suas férias as Profas. Livia e Carlota 263 

com várias conversas foram tentando encontrar soluções e uma das alternativas para 264 

que os alunos tenham todos os dias aulas garantidas, seria a contratação de estágios 265 

remunerados. A Profa. Livia com a ajuda da Profa. Ana Paula Zerbato preparam 266 

editais para estágios remunerados e em conversa com o Prof. Marcos Neira, esses 267 

editais podem contemplar estudantes da graduação e da pós-graduação, seria um 268 

número maior de estudantes que vão trabalhar na Escola por 20 horas semanais. 269 

Essa foi uma solução possível que foi mais favorável e que já está sendo 270 

encaminhada. Além da contratação de estagiário, tiveram a finalização de um 271 

processo seletivo para a contratação de mais duas professoras temporárias e estão 272 
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se mobilizando para realização de concurso para as 19 vagas de PROFEMS. 273 

Acrescenta que na EA a direção, orientação e professores indicaram alguns critérios 274 

para pensar como essas vagas serão distribuídas e qual é a emergência. O primeiro 275 

critério é que precisam substituir os professores temporários de 12h, levando em 276 

conta o término do seu contrato, o segundo é que vão dar prioridade para a 277 

contratação de modo que garantam a realização das aulas evitando que os alunos 278 

sejam dispensados ou que tenham aulas vagas e o último é observar os anos 279 

escolares e as turmas que as contratações temporárias ocasionaram descontinuidade 280 

do trabalho pedagógico. Agradece ao PUB de matemática e ciências que retomou no 281 

primeiro semestre as atividades e com a saída de professor do segundo ano eles se 282 

dispôs toda semana, com um horário específico, trabalhar com o segundo ano. E 283 

agora também o Clube de Matemática e Ciências se estende para o Fundamental II 284 

como Oficinas de Matemática e Ciências. Comenta que a Escola tem um 285 

agradecimento aos pais e as famílias que, com relação ao quarto ano, com o 286 

afastamento de uma professora que esteve doente, alguns pais se reuniram e 287 

ofereceram oficinas. O Clube de Línguas vai retomar suas atividades presenciais, as 288 

oficinas vêm ganhando uma dimensão importante que agora terá a de Grego, Latim 289 

e Fábulas para pensar a questão de resolução de conflitos, proposta por uma 290 

professora da FFLCH. O último informe é sobre os estágios curriculares nesse 291 

segundo semestre na EA, se organizaram para abrir as inscrições logo nos primeiros 292 

dias das aulas na graduação, eram até 23 e foram prorrogadas até o dia 26/08. 4.  293 

Expediente dos Membros da Congregação. Com a palavra, a Profa. Dra. Carmen 294 

Sylvia Vidigal Moraes fala para a Profa. Vivian que no Centro de Memória tem todo 295 

o acervo da memória Educacional da Escola de Aplicação, que os professores 296 

poderiam aproveitar essa documentação no ensino e aprendizagem. Sugerir aos 297 

professores mais novos que conheçam essa documentação. Com a palavra, José 298 

Sérgio Fonseca de Carvalho Sergio comunica que a USP esse ano conseguiu 17 299 

prêmios CAPES de teses e dentre eles um é de uma tese orientada pela Profa. Maria 300 

Pinto de Carvalho. Quer esclarecer outra questão e saber se a Congregação 301 

concorda. Entrou em contato com o Prof. Daniel Cara sobre a nota que ficaram de 302 

fazer sobre o ICMS e ele fez uma proposta, como foi apresentado no senado uma 303 

emenda, que inclusive teve a colaboração do Prof. Daniel, anulando os efeitos dessa 304 

transformação do ICMS para o campo da educação e da saúde, foi vetada pelo 305 

Presidente e deve voltar em outubro para o senado para que o veto seja derrubado. 306 



Diante disso, sugeriu que essa nota aparecesse em outubro, para então passar na 307 

Congregação de setembro. Com a palavra, a Profa. Carlota Boto acha a ideia 308 

perfeita, e com relação ao prêmio CAPES a Congregação deveria fazer um 309 

cumprimento formal em nome da Instituição para a Profa. Marília Pinto de Carvalho e 310 

para o ganhador do prêmio. Com a palavra, a Profa. Dra. Livia de Araújo Donnini 311 

Rodrigues informa que temos um grupo de trabalho GT Políticas Linguísticas para a 312 

USP que congrega colegas da Faculdade de Educação e da Filosofia e ao longo 313 

desse ano foi encontrando muita abertura e uma escuta muito positiva da Reitoria, já 314 

há apresentação de muitas propostas e muitas iniciativas para os próximos anos. 315 

Com a palavra, a Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato comenta que na semana 316 

passada a Revista Educação e Pesquisa participou de um evento do Blog SciELO em 317 

Perspectiva, ele promove algumas semanas especiais. Nesta semana os periódicos 318 

que participaram, tiveram a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Houve um 319 

empenho muito grande da Comissão Editorial nesses últimos dois meses para 320 

preparar esse material e teve um retorno muito bom com aumento nas visualizações 321 

e a avaliação do próprio Blog foi bastante positiva. Comenta que uma das sessões 322 

temáticas foi realizada pela Profa. Graça Setton com o título: “20 anos depois pensar 323 

sem Bourdieu”, que foi umas das mais visualizadas. Aproveita para parabenizar a 324 

Profa. Graça e demais colegas. A Profa. Carlota parabeniza a Comissão da Revista 325 

e a Profa. Graça Setton. Com a palavra, a Profa. Graça agradece, mas diz que não 326 

foi um trabalho isolado da sua parte, foi um trabalho de equipe que contou muito com 327 

a colaboração da Comissão Editorial e sobretudo do seu parceiro, ex-aluno de 328 

mestrado e doutorado Elias Evangelista ao qual parabeniza. IIIª PARTE - ORDEM DO 329 

DIA: 1. ELEIÇÃO: 1 .1. MEMO. EDF/41/24052022 - Eleito o Prof. Dr. Douglas Emiliano 330 

Batista como representante suplente do EDF, na Comissão de Graduação da FEUSP. 331 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 332 

(catorze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. CONCURSO: 2.1. ABERTURA 333 

DE CONCURSO PARA LIVRE-DOCÊNCIA: 2.1.1. MEMO. EDA/57/18082022 - 334 

Conjunto de disciplinas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 335 

Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.1.2. 336 

MEMO. EDF/58/05082022 - Conjunto de disciplinas. Colocada em discussão e, a 337 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, pela unanimidade 338 

dos presentes. 2.1.3. MEMO. EDM/168/15082022 - Conjunto de disciplinas. Colocada 339 

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos, 340 



pela unanimidade dos presentes. 2.2. PEDIDO DE CLAROS EFETIVOS: 2.2.1. 341 

MEMO. EDA/56/10082022 - Justificativa do EDA para solicitação de novos claros 342 

efetivos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 343 

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.2. MEMO. EDF/63/09082022 - 344 

Solicita concessão de claros efetivos, para a área de Filosofia. Colocada em 345 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos, pela 346 

unanimidade dos presentes. 2.2.3. MEMO. EDF/66/09082022 - Solicita concessão de 347 

claros efetivos, para a área de Psicologia. Colocada em discussão e, a seguir em 348 

votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 349 

presentes. 2.2.4. Of. EDM/03/08082022 - Solicita a concessão de um claro efetivo em 350 

RTC para abertura de concurso público, a ser destinado à área de Linguagem e 351 

Educação - subárea Espanhol. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 352 

Congregação aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.5. 353 

Of. EDM/04/10082022 - Solicita a concessão de um claro efetivo em RDIDP para 354 

abertura de concurso público, a ser destinado à área de Didática - subárea de 355 

Educação Especial. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 356 

aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2.6. Of. 357 

EDM/05/11082022 - Solicita a concessão de um claro efetivo em RDIDP para abertura 358 

de concurso público, a ser destinado à área de Ensino de Ciências e Matemática - 359 

subárea Ensino de Ciências Biológicas. Colocada em discussão e, a seguir em 360 

votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 361 

presentes. 3. PROCESSO SELETIVO - LIMINAR: 3.1. Of. /SD/xxxx/25082022 - 362 

Minuta de ofício solicitando uma liminar que nos autorize a fazer a contratação de 363 

duas professoras de Ensino Fundamental I, aprovadas em processo seletivo na EA - 364 

(Edital 85/2022). Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 365 

aprovou por 12 (doze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. CONVÊNIO: 4.1. 366 

MEMO. EDM/162/05082022 - Convênio Acadêmico Internacional entre a FEUSP e a 367 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade do Namibe (Angola), 368 

que será coordenado pela Profa. Dra. Neide Luzia de Rezende. Colocada em 369 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12 (doze) votos, pela 370 

unanimidade dos presentes.  5. PROFESSOR SÊNIOR: 5.1. Memo. 371 

EDM/160/05082022 - Renovação da adesão, da Profa. Dra. Belmira Amélia de Barros 372 

Oliveira Bueno para o Programa Professor Sênior. Colocada em discussão e, a seguir 373 

em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 374 



presentes. 5.2. MEMO. EDM/161/05082022 - Renovação da adesão, da Profa. Dra. 375 

Maria Isabel de Almeida ao Programa Professor Sênior. Colocada em discussão e, a 376 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade 377 

dos presentes.  6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1. Indicação do(a) novo(a) ouvidor(a) 378 

para a substituir o Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura. Colocada em discussão e, 379 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade 380 

dos presentes a indicação da Profa. Dra. Roseli Fischmann como ouvidora da 381 

FEUSP.  6.2. Of. CG/21/10082022 - Quadro das alterações da Estrutura Curricular, 382 

válidas a partir do 1º semestre de 2023. Colocada em discussão e, a seguir em 383 

votação, a Congregação aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 384 

presentes. 6.3. Of. CPq/0145/12082022 - A Comissão de Pesquisa e Inovação decidiu 385 

manifestar-se favoravelmente à hospedagem do site do Projeto EDEVO-Darwin na 386 

área web da FE, conforme solicitação do seu coordenador, o Prof. Dr. Nélio Bizzo. 387 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 10 (dez) 388 

votos, pela unanimidade dos presentes. 6.4. OF.CPGI PIEC Nº A-020 22 - Aditivo de 389 

prorrogação de prazo do convênio de Doutorado Interinstitucional entre o Programa 390 

de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP e o Instituto Federal 391 

de São Paulo – Dinter PIEC-USP/IFSP. Colocada em discussão e, a seguir em 392 

votação, a Congregação aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 393 

presentes. 6.5. Recurso à Congregação - Curso Internacional de Especialização em 394 

Pedagogia Social. Encaminhamento: Foram feitas duas votações: 1: Rejeição ao 395 

recurso. Colocado em votação foi aprovado por 17 (dezessete) votos, pela 396 

unanimidade dos presentes. 2: Possibilidade de pagamento aos professores externos 397 

com os condicionantes apresentados na Congregação (Prof. Roberto explicitar quem 398 

são esses professores). Colocado em votação foi aprovado por 17 (dezessete) votos, 399 

pela unanimidade dos presentes. 6.6. Proposta de moção sobre previdência e política 400 

salarial. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 401 

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. Devendo o Prof. Emerson enviar o 402 

texto atualizado para a Direção. 6.7. MEMO.EDA/58/23082022 - Para aprovação, a 403 

concessão do título de Professor Emérito aos Profs. Drs. Roseli Fischmann e Vitor 404 

Paro. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 15 405 

(quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.  6.8. MEMO.EDA/60/24082022 - 406 

Proposta dos docentes do EDA de homenagear a Profa. Dra. Lisete Arelaro atribuindo 407 

seu nome ao Auditório da FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 408 



Congregação aprovou por 15 (quinze) votos, pela unanimidade dos presentes.  6.9. 409 

Manifestação de apoio da Congregação em favor da viabilização, por parte da 410 

Reitoria, de uma sede para o regular funcionamento das atividades do Centro 411 

Interunidade da História da Ciência da USP (CHC-USP). Colocada em discussão e, 412 

a seguir em votação, a Congregação aprovou por 14 (catorze) votos e 02 (duas) 413 

abstenções. Nada mais havendo, a Senhora Diretora agradeceu a presença de todos 414 

e deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara R. Gimenes, Assistente 415 

Técnica Acadêmica, lavrei e   digitei   a   presente   ata,  que    será     assinada    por  416 

 mim                                      e pela Diretora da FEUSP                                                           na 417 

reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 25 de agosto de 2022. 418 


