
298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2 

ATA. Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza a reunião a 3 

distância. Às nove horas e trinta minutos do décimo dia do mês de 4 

dezembro de dois mil e vinte, realizou-se a 298ª Reunião Ordinária do 5 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de Educação, sob 6 

a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e 7 

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinicio 8 

de Macedo Santos, Vice-Diretor; Carlota Josefina Malta Cardozo dos 9 

Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; 10 

Professora Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação, a Senhora 11 

Elizabeth Fernandes de Souza, representante discente da pós-12 

graduação. As Senhoras Maria Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente 13 

Técnico Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico 14 

Administrativo; Nicolly Soares Leite, Diretora de Biblioteca e 15 

Documentação; o Senhor Moisés Beluci da Silva – STIFE, a Profa. Ana 16 

Luiza Jesus Costa, as Senhoras Adriana Ranelli Weigel, Regina Sonia da 17 

Silva Santiago e o Senhor Reinaldo Santos de Souza, participaram da 18 

sessão, como convidados da Direção. Tendo em vista a presença dos 19 

membros o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 298ª Reunião 20 

Ordinária do CTA. Iª PARTE – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA – 21 

Item 1. Discussão e votação da Ata da 297ª Reunião Ordinária do 22 

Conselho Técnico Administrativo da FEUSP, realizada no dia 23 

12/11/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 24 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 25 

unanimidade dos presentes. IIª PARTE – EXPEDIENTE – 1 - 26 

Expediente da Diretoria da FEUSP – Com a palavra, o Prof. Dr. Marcos 27 

Garcia Neira comenta que estamos começando a última reunião do ano 28 

e quer se solidarizar com as famílias das mais de 178 mil pessoas que 29 

perderam sua vida durante a pandemia. Quer agradecer muito o trabalho 30 

que o CTA realizou ao longo do ano, tomando uma posição muito 31 

importante em defesa da vida e da proteção de todas as pessoas, lembra 32 

que o CTA criou o Comitê Permanente que desde março vem realizando 33 

esse trabalho. O CTA se posicionou publicamente em defesa da 34 

permanência em domicílio em várias situações, também assumiu a 35 

responsabilidade na liberação das funcionárias da equipe de limpeza na 36 

Faculdade e fez tudo isso sem deixar de cuidar das pautas cotidianas. 37 

Agradece a todas as pessoas nesse ano que foi o mais difícil na vida 38 

institucional. Fala que gostaria de, em nome da Direção da Faculdade, 39 

agradecer cada segmento: o trabalho realizado pelo Acadêmico no seu 40 

conjunto, do Administrativo, da Biblioteca, da Comunicação e Mídia, dos 41 

3 Departamentos, da Escola de Aplicação, do Financeiro e do STIFE. 42 

Reconhece o trabalho que foi feito em cada setor ao longo do ano, 43 

entende o empenho que todos, que estão representando esses 44 

segmentos, tiveram ao longo do ano, o que permitiu que a gente 45 

chegasse no final diante do cenário difícil da pandemia, com saldo 46 



positivo. Diz que foi um ano difícil, onde tivemos momentos de grande 47 

tensão, superamos alguns pontos com base no diálogo e compreensão 48 

de todas as partes. Enquanto unidade, retornamos ao trabalho remoto de 49 

maneira geral e presencial quando estritamente necessário. Na 50 

oportunidade, quer reforçar o convite para a reunião de amanhã sobre a 51 

proposta do Estatuto de Conformidade de Conduta.Com a palavra, o 52 

Prof. Dr. Vinicio de Macedo Santos destaca um ponto que vem do 53 

Comitê Permanente, comenta que na última reunião avaliaram toda a 54 

situação e num momento que estamos todos cansados de tomar os 55 

cuidados necessários, mas sempre buscando clareza para que as 56 

decisões não comprometam a saúde de ninguém, o comitê entendeu, 57 

após uma discussão razoável, que para continuar seguindo e tomando 58 

decisões embasadas é necessário que busquemos aumentar o nosso 59 

nível de informação e de compreensão de qual é a real situação que 60 

estamos vivendo, o comitê propôs uma live sobre a Covid 19 e suas 61 

implicações e impactos sobre a educação, considerando o momento 62 

presente. Informa que será realizado hoje, às 18h30, e todos já devem 63 

ter recebido o convite. Contará com a presença de um especialista, o 64 

epidemiologista do HU que é o Prof. Marcio Bittencourt.  2 - Expediente 65 

da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP – Com a palavra, a 66 

Profa. Marlene Isepi informa que estão encerrando as atividades, tiveram 67 

reunião com as famílias, estão realizando os conselhos de classe finais e 68 

finalizando muitos documentos por parte de todos funcionários e 69 

professores e outras tarefas como a avaliação socioeconômica com as 70 

assistências sociais e rematrícula. Muitas obras acontecendo, reforma de 71 

cadeiras do auditório, instalação de pára-raios, pintura finalizada etc. 72 

Tiveram a perícia das instalações físicas da escola, de acordo com a 73 

ação cível impetrada pela APM, em 2016. Está numa fase mais 74 

adiantada a reforma estrutural do bloco A. Comunica que na sexta-feira 75 

tiveram uma funcionária da empresa terceirizada picada por uma aranha 76 

e precisou de atendimento médico. Estão vendo em caráter emergencial 77 

junto com a Nanci e a Maria uma dedetização específica para aranhas. O 78 

Prof. Dr. Marcos Garcia Neira informa que a Nanci e a Maria já estão 79 

providenciando e ficou marcada a desinsetização provavelmente para 80 

segunda-feira. 3 - Expediente dos Membros do CTA - Com a palavra, o 81 

senhor Reinaldo Santos de Souza informa que é sua última reunião no 82 

CTA, pois terá eleição para os novos integrantes. Quer aproveitar para 83 

cumprimentar os membros e se despedir desse colegiado. Comenta 84 

sobre o retorno presencial e o recuo que a Reitoria teve nesse terreno 85 

que foi positiva e cumprimenta a Direção da Faculdade que teve um 86 

papel importante na articulação dos dirigentes para a conversa com o 87 

Vice-Reitor e o GT que elaborou o plano de retorno, que foi determinante 88 

esse movimento assim como o dos funcionários com a Greve Sanitária, 89 

para fazer com que esse recuo da Reitoria ocorresse e que ficasse a 90 

critério dos dirigentes o retorno presencial. Comenta que temos outra 91 

situação que é a questão do recesso. A Reitoria divulgou o calendário de 92 



pontes de feriados e de recesso do final de ano, mas sem considerar a 93 

situação excepcional da pandemia, ficou a impressão que todo mundo 94 

vai ficar devendo essas horas, num total de 40. Interpreta que no marco 95 

da pandemia não faz muito sentido essas horas serem cobradas como 96 

antes. Com a palavra, a Sra. Regina Sonia da S. Santiago aproveita a 97 

fala do Sr. Reinaldo para dizer que esta é sua última reunião também. 98 

Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Luiza Jesus Costa aproveita para dizer 99 

que também é sua última reunião e agradecer, pois foi muito importante 100 

o aprendizado no CTA e desejar um bom início de 2021. Com a palavra, 101 

a Profa. Dra. Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto comenta o 102 

convite que o Profs. Vinício, Zaqueu, Vivian e ela fazem para a live de 103 

lançamento do livro “A Escola Pública em Crise - Inflexões a Pagamentos 104 

e Desafios”, dia 17/12, às 18h30. Aproveitando a fala do Reinaldo, se 105 

pergunta o que a Reitoria está planejando com relação ao retorno das 106 

aulas, pois na pauta para a próxima reunião do CO não há nada com 107 

relação à retomada das aulas.Com a palavra, a Sra. Adriana Ranelli 108 

Weigel também agradece a todos, pois também é sua última reunião, 109 

mas se for eleita novamente encontrará todos no ano que vem.Com a 110 

palavra, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira diz que em nome da presidência 111 

do CTA agradece o Reinaldo, Regina, Ana e Adriana. Comenta que eles 112 

fazem parte desse grupo que já foi elogiado no início da reunião e que 113 

fizeram um trabalho muito importante com a participação sempre 114 

ativa.Respondendo à Profa. Carlota fala que, talvez, pelo fato do 1º 115 

semestre letivo de 2021 estar agendado para 11/04, a Reitoria esteja 116 

trabalhando com essa agenda. O que tudo indica é que aguardam a 117 

movimentação do Governo do Estado do Plano São Paulo. Com relação 118 

à ponte e recesso, diz que é um assunto que incomoda muito desde o 119 

início da gestão. Tiveram uma reunião com as chefias e esse assunto foi 120 

discutido. Lembra que as chefias também são funcionários e a orientação 121 

foi que elas ponderassem essas questões junto aos seus segmentos, 122 

para que pudessem fazer o que melhor considerassem nesse período. 3 123 

- Expediente dos Membros do CTA - Com a palavra, o senhor Reinaldo 124 

Santos de Souza comenta sobre esse assunto e lembra que a chefia não 125 

pode falar que o funcionário pode vir trabalhar e também que não pode 126 

vir trabalhar, a chefia pode organizar, mas a decisão é do funcionário, 127 

garantida pelo Acordo Coletivo. Por isso, insistem com uma reunião com 128 

a Reitoria para ter um comunicado mais oficial para todos sobre o 129 

assunto. Continuando, comenta sobre o que a Profa. Carlota colocou 130 

sobre o CO não discutir nada sobre a pandemia, exceto os impactos nas 131 

questões das finanças. Não se discutiu o Plano USP ou a quarentena, 132 

tudo isso ficou a cargo da própria Reitoria que constitui o GT para 133 

organizar essa questão.IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. PROCESSO 134 

SELETIVO: 1.1. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 1.1.1. Of 135 

78/EAFEUSP/17112020 - Solicita autorização para contratação da Profa. 136 

Camila Rodrigues Marangão. Colocada em discussão e, a seguir em 137 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 138 



votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. Of. EA/84/021220202 - 139 

Solicita autorização para contratação da Profa. Flávia da Costa L. 140 

Fernandes. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 141 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 142 

unanimidade dos presentes. 1.1.3. Of. EA/80/251120202 - 143 

REFERENDAR - Solicita autorização para contratação do Prof. Gabriel 144 

de Moura Silva. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 145 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 146 

pela unanimidade dos presentes. 1.1.4. Memo. EDM/163/13112020 - 147 

REFERENDAR - Solicita autorização para contratação da Profa. Mônica 148 

Cristina Garbin. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 149 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 150 

pela unanimidade dos presentes. 1.2. CONTRATO DOCENTE: 1.2.1. 151 

REFERENDAR - Contrato docente - Mariana de O. Amorim. Colocada 152 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 153 

(CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 154 

1.2.2. REFERENDAR - Contrato docente - Gabriel de Moura Silva. 155 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 156 

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 157 

dos presentes. 1.2.3. REFERENDAR - Contrato docente - Flávia da 158 

Costa L. Fernandes. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 159 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 160 

pela unanimidade dos presentes. 1.2.3. REFERENDAR- Contrato 161 

docente - Mônica Cristina Garbin. Colocada em discussão e, a seguir em 162 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 163 

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes.1.3. JUSTIFICATIVA DE 164 

LIMINAR: 1.3.1. REFERENDAR - Justificativa de liminar de exercício 165 

imediato - Mariana de O. Amorim. Colocada em discussão e, a seguir em 166 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 167 

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.2. REFERENDAR - 168 

Justificativa de liminar de exercício imediato - Gabriel de Moura Silva. 169 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 170 

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 171 

dos presentes. 1.3.3. REFERENDAR - Justificativa de liminar de 172 

exercício imediato - Mônica Cristina Garbin. Colocada em discussão e, a 173 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou 174 

por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. 175 

PRORROGAÇÃO DO CLARO: 1.4.1. Memo.EDM/165/04122020 - 176 

Solicita prorrogação do claro 1250515 da Profa. Marcela Boni 177 

Evangelista. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 178 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 179 

unanimidade dos presentes. 1.4.2. Memo. EDM/166/ 04122020 - Solicita 180 

a prorrogação do claro 1259442 da Profa. Ana Paula Gomes Seferian. 181 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 182 

Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos 183 

presentes. 1.4.3. Memo.EDM/167/04122020 - Solicita prorrogação do 184 



claro 1250795 da Profa. Katia Cristina S. F. Bautheneyn. Colocada em 185 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 186 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 187 

1.4.4. Memo.EDM/168/04122020 - Solicita prorrogação do claro 1251740 188 

da Profa. Fernanda Andrade do Nascimento Alves. Colocada em 189 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 190 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 191 

1.4.5. Memo.EDM/169/04122020 - Solicita prorrogação do claro 1251155 192 

do Prof. Milan Puh. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 193 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 194 

unanimidade dos presentes. 1.4.6. Memo.EDM/170/04122020 - Solicita 195 

prorrogação do claro 1251848 do Prof. Otávio Santos Costa. Colocada 196 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 197 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 198 

1.4.7. Memo.EDM/171/04122020 - Solicita prorrogação do claro 1251759 199 

do Prof. Rafael Vitame Kauano. Colocada em discussão e, a seguir em 200 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 201 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.8. Memo.EDM/172/04122020 202 

- Solicita prorrogação do claro 1255991 do Prof. Thiago Teixeira 203 

Sabatine. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 204 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 205 

unanimidade dos presentes. 1.4.9. Memo.EDM/173/04122020 - Solicita 206 

prorrogação do claro 1250680 da Profa. Ana Cecília de Alencar Reis. 207 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 208 

Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos 209 

presentes. 1.4.10. Memo.EDM/174/04122020 - Solicita prorrogação do 210 

claro 1256416 da Profa. Mariana de O. Amorim. Colocada em discussão 211 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 212 

aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.11. 213 

Memo.EDM/175/04122020 - Solicita prorrogação do claro 1256408 do 214 

Prof. Thiago Borges de Aguiar. Colocada em discussão e, a seguir em 215 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 216 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.12. 217 

Memo.EDM/176/04122020 - Solicita prorrogação do claro 1250698 da 218 

Profa. Mônica Cristina Garbin. Colocada em discussão e, a seguir em 219 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 220 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.13. Of 221 

88/EAFEUSP/08122020 - Solicita a prorrogação do claro 1250736 da 222 

Profa. Samara Annanias Teixeira da Costa. Colocada em discussão e, a 223 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 224 

06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes.1.4.14. Of 225 

86/EAFEUSP/ 08122020 - Solicita a prorrogação do claro 1250701 da 226 

Profa. Karina Annanias Teixeira Marcelino. Colocada em discussão e, a 227 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 228 

06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. PRORROGAÇÃO 229 

DO CONTRATO: 1.5.1. MEMO. EDM/177/04122020 - Solicita 230 



prorrogação do contrato de trabalho da Profa. Marcela Boni Evangelista. 231 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 232 

Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos 233 

presentes. 1.5.2. MEMO. EDM/178/04122020 - Solicita prorrogação do 234 

contrato de trabalho da Profa. Ana Paula G. Seferian. Colocada em 235 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 236 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 237 

1.5.3. MEMO. EDM/179/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de 238 

trabalho da Profa. Katia Cristina S. F. Bautheney. Colocada em 239 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 240 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 241 

1.5.4. MEMO. EDM/180/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de 242 

trabalho da Profa. Fernanda Andrade do Nascimento. Colocada em 243 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 244 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 245 

1.5.5. MEMO. EDM/181/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de 246 

trabalho do Prof. Milan Puh. Colocada em discussão e, a seguir em 247 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 248 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.6. MEMO. 249 

EDM/182/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho do 250 

Prof. Oltávio Santos Costa. Colocada em discussão e, a seguir em 251 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 252 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.7. MEMO. 253 

EDM/183/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho do 254 

Prof. Rafael Vitame Kauano. Colocada em discussão e, a seguir em 255 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 256 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.8. MEMO. 257 

EDM/184/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho do 258 

Prof. Thiago Teixeira Sabatine. Colocada em discussão e, a seguir em 259 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 260 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.9. MEMO. 261 

EDM/185/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da 262 

Profa. Anna Cecília de Alencar Reis. Colocada em discussão e, a seguir 263 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 264 

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.10. MEMO. 265 

EDM/186/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da 266 

Profa. Mariana de O. Amorim. Colocada em discussão e, a seguir em 267 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 268 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.11. MEMO. 269 

EDM/187/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho do 270 

Prof. Thiago Borges de Aguiar. Colocada em discussão e, a seguir em 271 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 272 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.12. MEMO. 273 

EDM/188/04122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da 274 

Profa. Mônica Cristina Garbin. Colocada em discussão e, a seguir em 275 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 276 



votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.13. Of 277 

89/EAFEUSP/08122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da 278 

Profa. Samara Annanias Teixeira da Costa. Colocada em discussão e, a 279 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 280 

06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.14. Of 281 

87/EAFEUSP/08122020 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da 282 

Profa. Karina Annanias Teixeira Marcelino. Colocada em discussão e, a 283 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 284 

06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. RELATÓRIO 285 

FINAL: 1.6.1. REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para 286 

contratação de 1 (um) de Professor de Ciências para EA - Edital 59. 287 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 288 

Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela unanimidade 289 

dos presentes. 1.6.2. REFERENDAR - Relatório Final do Processo 290 

Seletivo para a contratação de 1 (um) Professor Contratado I (graduado) 291 

para EA –Edital 52. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 292 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, 293 

pela unanimidade dos presentes. 1.7. CLARO TEMPORÁRIO: 1.7.1. 294 

MEMO.EDM/193/04122020 - Solicitação de 1 (um) claro temporário para 295 

as disciplinas: EDM340 –Projeto de Estágio em Docência em Educação 296 

Infantil, EDM1327 - Educação Infantil e EDM0669 - Brinquedos e 297 

Brincadeiras na Educação Infantil. Colocada em discussão e, a seguir em 298 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) 299 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.2. 300 

MEMO.EDM/194/04122020 - Solicitação de 1 (um) claro temporário para 301 

as disciplinas: EDM 0349 – Fund. Teóricos Metodológicos da 302 

Alfabetização, EDM 0405/0406 - Met. do Ensino de Português I e II e 303 

EDM 0449/0450 - Met. do Ensino de Linguística I e II. Colocada em 304 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 305 

(CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 306 

ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 2.1. Memo. EDM/189/04122020 - MARCOS 307 

GARCIA NEIRA - Pedido para realização de atividade simultânea 308 

(UNIVESP), de 19/12 a 15/01/2021. Colocada em discussão e, a seguir 309 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 310 

(seis) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. OUTROS ASSUNTOS: 311 

3.1. REFERENDAR - Transferência para SAS de Carolina Freire 312 

Antunes. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 313 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos, pela 314 

unanimidade dos presentes. 3.2. Relatório Gerencial Sintético - Receitas 315 

e Despesas 2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 316 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 317 

unanimidade dos presentes. 3.3. Reorganização do organograma. Propor 318 

que deixe de extinguir a Seção de Apoio Audiovisual e o Setor de 319 

Programação Visual. E alocar as pessoas na Comunicação e Mídia. 320 

Extinguir a Seção de Estágios e a Seção de Apoio Administrativo. Criar a 321 

Seção Técnica de Apoio Institucional ligada à Direção (Centro de 322 



Memória/CEPEL/LABRIMP/Laboratório de Química/MEB/Educadores) 323 

com uma chefia específica. O Organograma terá que ser aprovado pelo 324 

DRH. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 325 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos, pela 326 

unanimidade dos presentes. Destaque-se que a votação teve 02 (duas) 327 

abstenções de funcionários que participaram da reunião como 328 

convidados. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença 329 

de todos e deu por encerrada a reunião. E, para constar eu, Luci Mara 330 

Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a 331 

presente ata, que será assinada por mim                            e pelo 332 

Diretor da FEUSP                a reunião em que foi discutida e aprovada. 333 

São Paulo, 10 de dezembro de 2020. 334 


