
302ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. 2 
Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às 3 

nove horas do décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte 4 
um,  realizou-se a 302ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 5 
(CTA) da Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Prof. 6 
Dr. Marcos Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Profs Drs. 7 
Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; Carmen Vidigal Moraes, Chefe do 8 

EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; 9 
Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, 10 
representante dos docentes; Miriam Fernandes Muramoto, representante 11 
discente da pós-graduação, Profa. Marlene Isepi, Diretora da Escola de 12 
Aplicação; Senhoras Adriana Ranelli Weigel representantes dos funcionários 13 

da FEUSP e Marina Aparecida Capusso, representante dos funcionários na 14 
vaga que seria indicada pela Direção da FEUSP no Conselho Técnico 15 
Administrativo. Os Senhores Moisés Beluci da Silva, Chefe do Serviço Técnico 16 

de Informática; Maria AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnico 17 
Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo; Luci 18 
Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica; Nicolly Soares Leite, 19 

representando a Diretora de Biblioteca e Documentação; Lilian Victoria Curiel 20 
Lereah Passeri e Maria Clara Bueno, Comunicação e Mídia, compareceram à 21 
sessão como convidados(as) da Direção. Tendo em vista a presença dos 22 

membros o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 302ª Reunião Ordinária 23 
do CTA. Iª PARTE – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA 1- Discussão e 24 

votação da Ata da 301ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 25 
(CTA) da FEUSP, realizada no dia 15/04/2021. Colocada em discussão e, a 26 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 27 
(dez) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE - EXPEDIENTE - 1. 28 

Expediente da Diretoria: Prof. Marcos inicia a reunião lendo uma carta em 29 
relação à pandemia. Bom dia aos membros e membras. Atravessamos 2020 30 
assistindo alarmados a devastação da pandemia e esperando com ansiedade a 31 

chegada das vacinas. Não imaginávamos que a vacinação enfrentaria inimigos, 32 

seria tão lenta e chegaria num momento de absoluto descontrole, com mais de 33 
428.000 vidas roubadas, tanta dor e desolação. Segundo as informações 34 

veiculadas por especialistas, tudo indica que chegamos ao pico, com tendência 35 
de estabilização e queda gradual de contaminações. Efeitos da vacina e, 36 
principalmente, dos esforços das pessoas que, apesar das barreiras levantadas 37 

por quem deveria proteger a população, podem permanecer em isolamento e 38 
de tantas outras que mesmo sendo obrigadas a sair de casa, mantém 39 

protocolos de biossegurança. Quantos brasileiros e brasileiras, pelo segundo 40 
ano consecutivo, não pudemos visitar e abraçar nossas mães no domingo 41 

passado. Enquanto a maioria teve que se contentar com as lembranças de 42 
Dias das Mães felizes, houve quem passeou de moto, aglomerou, não usou 43 
máscara e ainda desfrutou de um banquete.  O auxílio emergencial é tardio e 44 

insuficiente, nossos conterrâneos estão morrendo de fome, mas não faltam 45 
bilhões para comprar parlamentares. No depoimento de ontem à CPI ouvimos 46 

que em 12/09 a Pfizer ofereceu ao Brasil a reserva de 50 milhões de doses. Se 47 
houvesse governo, teríamos iniciado a vacinação bem antes, não faltariam 48 
vacinas e milhares de famílias não perderiam seus entes queridos. É 49 
fundamental que os negacionistas responsáveis sejam julgados e paguem 50 



pelos seus crimes. Não diminuirá a dor de ninguém, mas isso talvez impeça 51 

que outros genocídios voltem a acontecer. Justifica a presença de outros 52 

colegas na reunião devido ao fato de apresentar informações sobre o 53 

Organograma da FEUSP. Prof. Vinicio comunica o falecimento do Prof. Dr. 54 
Ubiratan D’Ambrósio, um veterano da educação matemática, Professor Emérito 55 
da UNICAMP, Diretor do Instituto de Ciências e Matemática da Unicamp e 56 
colaborador de várias Universidades, inclusive na Faculdade de Educação, 57 
onde estava vinculado ao grupo de etnomatemática criado pela Profa. Maria do 58 

Carmo. Prof. Marcos informou sobre um parecer favorável da Reitoria a 59 
respeito da Rede USP Educação Básica. Será formado um GT para elaborar 60 
uma minuta de Resolução que possa institucionalizar a Rede, ainda neste ano. 61 
O Parecer da Reitoria sobre a proposta de criação da Seção Técnica de Apoio 62 
Institucional encaminhada no final do ano passado indica mudanças para a 63 

reorganização que implicam em uma discussão mais ampla, e que essa 64 
discussão deve ser feita especialmente com os funcionários e seções/setores 65 
diretamente envolvidos e, no contexto das possibilidades e limitações da FE, o 66 

que é possível fazer para adequar o organograma dentro do que institui a 67 
Universidade. Uma preocupação do Prof. Marcos e do Prof. Vinício é que com 68 
o tempo as sugestões indicadas pela Reitoria, no contexto da "USP do Futuro” 69 

sejam feitas à revelia da Faculdade. Prof. Marcos lembrou, por exemplo, o 70 
processo de centralização de diversos serviços, como o do RH agora. Lembrou 71 
que a FE enviou ofício para a Codage solicitando informações sobre essa 72 

centralização, incluindo a demanda de enviar funcionários da Unidade para 73 
esse Centro Compartilhado, manifestando o entendimento que os funcionários 74 

deveriam ser consultados/as e transferidos/as se assim desejassem. A 75 
resposta foi de que o Centro precisa de 3 funcionários da FE. A Direção 76 

explicou e justificou que esse número não seria possível. A Reitoria aceitou a 77 
justificativa, solicitando então que a FE envie 2 funcionários para o Centro. 78 

Duas colegas manifestaram interesse nessa transferência:  Bernardina da 79 
Biblioteca e Renata, do próprio Serviço Pessoal e, assim, serão indicadas para 80 
o CSCRH. Marina demonstrou preocupação com o atendimento da Biblioteca, 81 

já tão precarizado pela falta de contratação de funcionários. Nicolly então 82 

esclareceu que, no retorno ao atendimento presencial da biblioteca, será 83 
necessário reorganizar/ajustar os trabalhos. E, caso não haja uma nova 84 
funcionária, a Biblioteca terá que alterar o horário de atendimento.  O Prof. 85 
Marcos lembrou ainda que em breve, nossas colegas Vania e Regina não terão 86 
mais acesso ao sistema e nosso contato com o CSCRH será feito por 87 

email/sistema. Marina fez um questionamento para saber se já foi discutido 88 
com as colegas Vania e Regina sobre as novas atividades ou Setor onde serão 89 

realocadas. O Prof. Marcos disse que ficarão na área administrativa. Item a. 90 
Resolução USP-7.339, de 15-5-2017 - Dispõe sobre a definição de estruturas 91 
organizacionais das Unidades/órgãos da Universidade.  Item b. Portaria GR-92 
6959, de 18-8-2017 - Estabelece a estrutura organizacional mínima das 93 
Unidades, bem como baixa as diretrizes para a definição de estruturas 94 

organizacionais e as diretrizes sobre designações para funções de estrutura 95 
das Unidades. Item c. INFORMAÇÃO Nº 048/2021 - Proposta de 96 
reestruturação organizacional. Professor Marcos relembra que foi aprovada em 97 
dezembro uma mudança no Organograma, onde o ponto principal era a criação 98 
da Seção Técnica de Apoio Institucional. Em resposta, o ofício enviado pelo 99 
DRH sinalizou diversas dissonâncias entre o atual organograma e o que 100 



estabelece a Portaria GR 6959. Prof. Marcos diz que fizeram um estudo 101 

aprofundado da legislação e da atual configuração do organograma. Dará início 102 
a uma série de reuniões, discussões e conversas mostrando legislação, 103 

possibilidades e  ideias para aperfeiçoar o organograma, quando necessário. 104 
Cita o movimento de centralização da área de RH, lembra do pool dos 105 
motoristas e da terceirização da Vigilância e Limpeza. O processo de avaliação 106 
institucional em curso, bem como o USPbase são um prenúncio do que pode 107 
acontecer. É preciso fortalecer os setores. Para tanto, apresentará os 108 

problemas identificados e fará conversas com os setores para encontrar o 109 
melhor caminho, pois há tempo para discussão. Prof. Marcos disse que a 110 
Direção iniciará a discussão sobre o organograma e que os setores serão 111 
convidados a participar. Também afirmou que, ainda que possam começar a 112 
discussão, tudo depende da concordância da Unidade, sem ela, nada será 113 

feito. Em sua fala, Marina fez então a seguinte sugestão: que um dos possíveis 114 
atos de resistência seria construir uma proposta a partir do que seria o nosso 115 
ideal e não simplesmente adequar o quadro de funcionários que temos 116 

atualmente em uma nova estrutura (porque não é possível, por exemplo, 117 
“extinguir” setores simplesmente porque ele tem 2 funcionários quando na 118 
proposta da Reitoria o mínimo deve ser três, é preciso que seja indicada a 119 

necessidade de contratação) e assim, seria importante criar um GT para 120 
construir uma proposta coletiva, não só com as chefias, mas 121 
com  representantes de todos os segmentos. A Assistente Acadêmica Luci 122 

Mara também observou a necessidade de mostrar para a Reitoria que, embora 123 
algumas mudanças são possíveis, a Reitoria não tem conhecimento de como o 124 

trabalho é desenvolvido em cada Unidade e de suas especificidades, e é 125 
preciso deixar claro que se há fragilidades no nosso organograma, não é por 126 

falha da Unidade.  Profa. Marlene lembrou de uma solicitação para a Reitoria 127 
de um pedido de representação para que professores da EA pudessem 128 

assumir cargos de chefia e isso foi negado, o que resultou em 77 pessoas sob 129 
sua chefia. Que é preciso verificar se isto está de acordo com essas 130 
orientações que a Reitoria encaminhou. 2 - Expediente da Diretoria da 131 

Escola de Aplicação da FEUSP: Profa. Marlene avisou que o cadastro para a 132 

vacinação dos terceirizados que atuam na Escola está parado, muito 133 
provavelmente pela falta de vacinas. Estão também aguardando a correção do 134 
cadastro de um funcionário que não consegue liberação por conta do erro no 135 
cadastro. E celebrou a boa notícia da criação da REDE USP de Educação 136 
Básica, uma vez que todo o trabalho da escola como, por exemplo, 137 

os cronogramas de retorno às atividades mínimas presenciais e o atendimento 138 
dos alunos ficam respaldados e orientados pela resolução, de modo alinhado 139 

ao plano USP, também informou estar respondendo reclamação feita à 140 
Ouvidoria da USP sobre a manutenção das atividades remotas. IIIª PARTE - 141 
ORDEM DO DIA 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA: 1.1.1. 142 
MEMO.EDM/49/05052021 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo 143 
para contratação de 1 (um) Professor temporário para a disciplina: disciplina 144 

EDM0400 - Educação Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de 145 
Sinais. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 146 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 147 
presentes. 1.1.2. MEMO.EDM/57/10052021 - Abertura de Processo Seletivo 148 
para contratação de 1 (um) Professor temporário para a disciplina: EDM0349 149 
Fundamentos Teórico-Metodológicos da Alfabetização, EDM0693 Metodologia 150 



do Ensino de Língua Portuguesa: Alfabetização e Letramento, EDM0405 151 

Metodologia do Ensino de Português I, EDM0406 Metodologia do Ensino de 152 
Português II, EDM0449 Metodologia do Ensino de Linguística I e EDM0450 153 

Metodologia do Ensino de Linguística II. Colocada em discussão e, a seguir em 154 
votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) por 10 (dez) votos, pela 155 
unanimidade dos presentes. 1.2. COMISSÃO JULGADORA: 1.2.1. Of. 156 
EDF/11/16042021 - REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo 157 
Seletivo para contratação de 01 (um) Professor Doutor para as disciplinas 158 

EDF0113 –Sociologia da Educação I, EDF0114 –Sociologia da Educação, 159 
EDF0289 –Introdução aos Estudos da Educação –Enfoque Sociológico, 160 
EDF0728 - Desigualdades e Diferenças nas culturas e Educação, EDF0723 - 161 
Diversidades, Desigualdades e Educação: Aportes Teóricos e Estudos 162 
Contemporâneos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 163 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade 164 
dos presentes. 1.3. INSCRIÇÕES: 1.3.1. Of. EDF/08/16042021 - 165 
REFERENDAR - Relação das inscrições no Processo Seletivo para 166 

contratação de 01 (um) Professor Doutor para as disciplinas EDF0113 –167 
Sociologia da Educação I, EDF0114 –Sociologia da Educação, EDF0289 –168 
Introdução aos Estudos da Educação –Enfoque Sociológico, EDF0728 - 169 

Desigualdades e Diferenças nas culturas e Educação, EDF0723 - 170 
Diversidades, Desigualdades e Educação: Aportes Teóricos e Estudos 171 
Contemporâneos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 172 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade 173 
dos presentes. 1.4. CLARO TEMPORÁRIO: 1.4.1. Of. EDF/13/16042021 - 174 

REFERENDAR - Solicitação de 1 (um) claro temporário para a área de 175 
História. Tal pedido se justifica em decorrência do pedido de aposentadoria da 176 

professora Maria Ângela Borges Salvadori. Colocada em discussão e, a seguir 177 
em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) 178 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.2. MEMO. EDM/50/07052021 - 179 
Solicitação de 1 (um) claro temporário para ministrar duas turmas da disciplina 180 
EDM0402 Didática (Licenciaturas), cuja docente responsável é a professora 181 

Dra. Mônica Cristina Garbin, que está em período de gestação, com previsão 182 

de concessão de licença gestante a partir de setembro de 2021. Colocada em 183 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 184 
por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.3. Of. 185 
EA/53/12052021 - Solicitação de contratação de 02 (dois) professores 186 
temporários, tendo em vista a aposentadoria da Profa. Maria Cláudia Milan 187 

Robazzi Mussolin, No. USP 2449595, Claro no 036030, responsável por aulas 188 
de Arte, na Escola de Aplicação da FEUSP, especialidade em Música, com 189 

turmas do Ensino Fundamental e Médio. Colocada em discussão e, a seguir 190 
em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) por 10 (dez) votos, pela 191 
unanimidade dos presentes. 1.5. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 192 
1.5.1. Of. EA/47/27042021 - REFERENDAR - Solicita autorização para 193 
contratação da Profa. JULIANA LIRA LUNA FREIRE REGUEIRA. Colocada em 194 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 195 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5.2. 196 
MEMO.EDA/40/26042021 - REFERENDAR - Solicita autorização para 197 
contratação da Profa. HÉLIDA BALARDINI LANÇA VICENTE. Colocada em 198 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 199 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. 200 



CONTRATO DOCENTE: 1.6.1. REFERENDAR - Contrato docente - JULIANA 201 

LIRA LUNA FREIRE REGUEIRA. Colocada em discussão e, a seguir em 202 
votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) 203 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6.2. REFERENDAR - Contrato 204 
docente - HÉLIDA BALARDINI LANÇA VICENTE. Colocada em discussão e, 205 
a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 206 
10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7. PRORROGAÇÃO DO 207 
CLARO: 1.7.1. Of.EA/18/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do 208 

claro 1251333 da Profa. Dra. LUCIA MATIAS DA SILVA. Colocada em 209 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 210 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.2. Of. 211 
EA/20/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1251341 da 212 
Profa. Dra. MARIA ELENA ROMAN DE OLIVEIRA TOLEDO. Colocada em 213 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 214 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.3. Of. 215 
EA/22/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1251317 da 216 

Profa. Dra. THEDA CABRERA GONÇALVES PEREIRA. Colocada em 217 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 218 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.4. Of. 219 

EA/24/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1251325 da 220 
Profa. Dra. FLÁVIA DA COSTA LIMA FERNANDES. Colocada em discussão e, 221 
a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 222 

10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.5. Of. EA/26/19042021 - 223 
REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1256009 da Profa. Dra. CAMILA 224 

RODRIGUES MARANGÃO. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 225 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 226 

unanimidade dos presentes. 1.7.6. Of. EA/28/19042021 - REFERENDAR - 227 
Solicita prorrogação do claro 1250710 da Profa. INGRID ANELISE LOPES. 228 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 229 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 230 
presentes. 1.7.7. Of. EA/30/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 231 

do claro 1250728 da Profa. PATRICIA TANGANELLI LARA. Colocada em 232 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 233 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.8. Of. 234 
EA/32/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1248960 da 235 
Profa. Dra. MAILA BEYER. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 236 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 237 

unanimidade dos presentes. 1.7.9. Of. EA/34/19042021 - REFERENDAR - 238 
Solicita prorrogação do claro 1251350 da Profa. Dra. LUCIANE FERNANDES 239 

DE GOES BAZETTI. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 240 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 241 
unanimidade dos presentes. 1.7.10. Of. EA/36/19042021 - REFERENDAR - 242 
Solicita prorrogação do claro 1248944 do Prof. Dr. GABRIEL DE MOURA 243 
SILVA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 244 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 245 
presentes. 1.7.11. Of. EA/38/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 246 
do claro 1256017 da Profa. Dra. GABRIELA GOTLIEB RIBAS. Colocada em 247 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 248 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.12. Of. 249 
EA/40/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1248936, 250 



tendo em vista pedido de demissão do Prof. Roberto da Silva Mauro. Colocada 251 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 252 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.13. Of. 253 

EA/43/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação dos claros 1249860 e 254 
1249878, das Profas. Dras. EUNICE MASSUMI GUIBU e SILVIA SZTERLING 255 
MUNIMOS. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 256 
Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade 257 
dos presentes. 1.7.14. Of. EDF/16/23042021 - REFERENDAR - Solicita 258 

prorrogação do claro 1249282, devido ao pedido de demissão da Profa. 259 
Jacqueline Moraes Teixeira. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 260 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 261 
unanimidade dos presentes. 1.7.15. Of. EDF/18/05052021 - REFERENDAR - 262 
Complementação ao Of. EDF/16/23042021 - Justificativa acadêmica. Colocada 263 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 264 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7.16. Of. 265 
EDF/20/07052021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1251732 da 266 

Profa. JULIANA OLIVA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 267 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 268 
unanimidade dos presentes. 1.7.17. MEMO.EDA/35/19042021 - 269 

REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250213 da Profa. MARIA 270 
SELMA DE MORAES ROCHA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 271 
o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 272 

unanimidade dos presentes. 1.7.18. MEMO. EDM/51/07052021 - 273 
REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1249711 da Profa. BRUNA 274 

LIMA RAMOS GIUSTI. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 275 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela 276 

unanimidade dos presentes. 1.7.19. MEMO. EDM/59/13052021 - Solicita a 277 
prorrogação do claro 1255983 da Profa. BÁRBARA SALVIANO. Colocada em 278 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 279 
por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8. PRORROGAÇÃO 280 
DO CONTRATO: 1.8.1. Of. EA/19/19042021 - REFERENDAR - Solicita 281 

prorrogação do contrato de trabalho da Profa. LUCIA MATIAS DA SILVA. 282 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 283 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 284 
presentes. 1.8.2. Of. EA/21/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 285 
do contrato de trabalho da Profa. MARIA ELENA ROMAN DE OLIVEIRA 286 
TOLEDO. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 287 

Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 288 
presentes. 1.8.3. Of. EA/23/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 289 

do contrato de trabalho da Profa. THEDA CABRERA GONÇALVES PEREIRA. 290 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 291 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 292 
presentes. 1.8.4. Of. EA/25/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 293 
do contrato de trabalho da Profa. FLÁVIA DA COSTA LIMA FERNANDES. 294 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 295 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 296 
presentes. 1.8.5. Of. EA/27/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 297 
do contrato de trabalho da Profa. CAMILA RODRIGUES MARANGÃO. 298 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 299 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 300 



presentes. 1.8.6. Of. EA/29/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 301 

do contrato de trabalho da Profa. INGRID ANELISE LOPES. Colocada em 302 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 303 

referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8.7. Of. 304 
EA/31/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do contrato de 305 
trabalho da Profa. PATRICIA TANGANELLI LARA. Colocada em discussão e, a 306 
seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 307 
(dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8.8. Of. EA/33/19042021 - 308 

REFERENDAR - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da Profa. MAILA 309 
BEYER. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 310 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 311 
presentes. 1.8.9. Of. EA/35/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 312 
do contrato de trabalho da Profa. LUCIANE FERNANDES DE GOES BAZETTI. 313 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 314 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 315 
presentes. 1.8.10. Of. EA/37/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 316 

do contrato de trabalho do Prof. GABRIEL DE MOURA SILVA. Colocada em 317 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 318 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8.11. Of. 319 

EA/39/19042021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do contrato de 320 
trabalho da Profa GABRIELA GOTLIEB RIBAS. Colocada em discussão e, a 321 
seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 322 

(dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8.12. Of. EA/42/19042021 - 323 
REFERENDAR - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da Profa. 324 

JULIANA LIRA LUNA FREIRE REGUEIRA. Colocada em discussão e, a seguir 325 
em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) 326 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.8.13. Of. EA/50/11052021 - Solicita 327 
prorrogação do contrato de trabalho da Profa. SILVIA SZTERLING MUNIMOS. 328 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 329 
Administrativo (CTA) por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 330 
1.8.14. Of. EA/51/11052021 - Solicita prorrogação do contrato de trabalho da 331 

Profa. EUNICE MASSUMI GUIBU. Colocada em discussão e, a seguir em 332 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) por 10 (dez) votos, pela 333 
unanimidade dos presentes. 1.8.15. Of. EDF/21/07052021 - REFERENDAR - 334 
Solicita prorrogação do contrato de trabalho da Profa. JULIANA OLIVA. 335 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 336 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 337 

presentes. 1.8.16. MEMO. EDM/52/07052021 - REFERENDAR - Solicita 338 
prorrogação do contrato de trabalho da Profa. BRUNA LIMA RAMOS GIUSTI. 339 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 340 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 341 
presentes. 1.8.17. MEMO. EDM/58/13052021 - Solicita prorrogação do contrato 342 
de trabalho da Profa. BÁRBARA SALVIANO. Colocada em discussão e, a 343 
seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) por 10 (dez) 344 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.9. JUSTIFICATIVA DE LIMINAR: 345 
1.9.1. REFERENDAR - Justificativa de liminar de exercício imediato - JULIANA 346 
LIRA LUNA FREIRE REGUEIRA. Colocada em discussão e, a seguir em 347 
votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 348 
votos, pela unanimidade dos presentes. 1.10. RELATÓRIO FINAL: 1.10.1. Of. 349 
EDF/19/07052021 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para 350 



contratação de um Professor Contratado III (Doutor) para ministrar as 351 

disciplinas: EDF0113 –Sociologia da Educação I, EDF0114 –Sociologia da 352 
Educação, EDF0289 –Introdução aos Estudos da Educação –Enfoque 353 

Sociológico, EDF0728 - Desigualdades e Diferenças nas culturas e Educação, 354 
EDF0723 - Diversidades, Desigualdades e Educação: Aportes Teóricos e 355 
Estudos Contemporâneos, nos termos do Edital FEUSP 04/2021. Colocada em 356 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 357 
referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 358 

RECREDENCIAMENTO: 2.1. MEMO.EDM/55/07052021 - Pedido de 359 
recredenciamento apresentado pela Profa. Dra. Katia Rubio. Parecer favorável 360 
elaborado pelo Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz –EEFE USP. Colocada em 361 
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 362 
aprovou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. ATIVIDADE 363 

SIMULTÂNEA: 3.1. Memo. EDM/53/07052021 - Katia Rubio - Pedido para 364 
realização de atividade simultânea (Coluna semanal para o jornal Folha de São 365 
Paulo), no período de janeiro a dezembro de 2021. Colocada em discussão e, 366 

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 7 367 
(sete) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 4. RELATÓRIO: 4.1. 368 
MEMO.EDA/39/19042021 - Relatório Anual de Credenciamento do 369 

Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da FEUSP, 370 
referente ao ano de 2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 371 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 10 (dez) votos, pela 372 

unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.1. Memo. 373 
EDM/048/FE/05052021 - REFERENDAR - Manifesta interesse na possibilidade 374 

de realocação da Profa. Barbara Salviano, atualmente lotada no EDF, como 375 
especialista em Libras, para assumir duas turmas da disciplina EDM 400. 376 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 377 
Administrativo (CTA) referendou por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos 378 

presentes. 5.2. Alteração de jornada de trabalho de Wiviane Ribeiro Rosa. 379 
Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 380 
Administrativo (CTA) por 10 (dez) votos, pela unanimidade dos presentes. 381 

Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu 382 

por encerrada a reunião. E, para constar eu, Luci Mara Reinaldo Gimenes, 383 
Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que será 384 
assinada por mim                                  e pelo Diretor da 385 
FEUSP                            na reunião em que for discutida e aprovada. São 386 
Paulo, 13 de maio de 2021. 387 


