
309ª 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, alterada pela Resolução 7956/2020 3 

de 08/06/2020, que autoriza reunião à distância. Às nove horas do nono dia 4 

do mês de dezembro de dois mil e vinte um, realizou-se a 309ª Reunião Ordinária 5 

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

Presidência do Senhor Diretor Prof. Dr. Marcos Garcia Neira e com a presença 7 

dos seguintes membros: Profs. Drs. Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; 8 

Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe do EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo 9 

dos Reis Boto, Chefe do EDF; Mônica Appezzato Pinazza, Vice-Chefe do EDM; 10 

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, representante dos docentes; Miriam 11 

Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação; Adriana 12 

Ranelli Weigel, representante dos funcionários da FEUSP; a Senhora Marina 13 

Aparecida Capusso, representante dos funcionários na vaga que seria indicada 14 

pela Direção da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. A Senhora Maria 15 

AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnica Financeira; a Senhora Nanci Del 16 

Giudice Pinheiro, Assistente Técnica Administrativa; a Senhora Luci Mara 17 

Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica. Profa. Marlene Isepi, 18 

Diretora da Escola de Aplicação justificou sua ausência e foi representada por 19 

Cristiene Camila S.L. Betti, Assistente de Direção da EA. Tendo em vista a 20 

presença dos membros, o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 309ª 21 

Reunião Ordinária do CTA. Prof. Marcos diz que essa é a última reunião de 2021, 22 

e pretende fazer um breve balanço do que foi esse Colegiado no período: 23 

seguem no enfrentamento da pandemia e que precisam sempre manter os 24 

protocolos, que todos conhecem e aprimorá-los, sobretudo incentivar, apoiar e 25 

disseminar a todas as pessoas com quem convivemos, a importância da 26 

vacinação. O Brasil avança na vacinação e a cidade de São Paulo também, pelas 27 

informações mais recentes, cabe um alerta contra possíveis variantes do 28 

coronavírus. Essa reunião acontece remotamente e a próxima reunião para o 29 

Conselho Universitário acontecerá de forma presencial. Que o Reitor no último 30 

Conselho Universitário disse que se não houver nenhuma grande surpresa as 31 

atividades da graduação e pós-graduação deverão ser presenciais em 2022.  Iª 32 

PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA - Discussão e votação da Ata da 33 

308ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, 34 



realizada no dia 11/11/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 35 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela 36 

unanimidade dos presentes.  IIª PARTE – EXPEDIENTE - Expediente da 37 

Diretoria da FEUSP - Em relação às tratativas com o relógio de ponto foi 38 

comunicado a todos os funcionários por email, também foi feito o 39 

recadastramento. Informa que teve mais uma aprovação de licitação através de 40 

registro de preços. A comunidade pode ficar tranquila quanto aos serviços de 41 

tradução de libras, e que se poderá dar conta dos serviços demandados pelas 42 

seções. Relata que no dia 11 de março de 2020, a Direção foi informada de duas 43 

situações diferentes envolvendo o Prof. Marcelo Giordan, consultada a PG, foi 44 

informado que deveriam aguardar a finalização de um outro processo, depois de 45 

finalizado e analisado pela Direção, acatou-se a decisão da comissão. O Prof. 46 

Marcelo Giordan entrou com recurso à Direção, foi negado e o recurso foi 47 

encaminhado à reitoria, analisado pela CLR, a qual acatou o recurso. Marina 48 

pergunta como é composta a CLR. Prof. Marcos responde que são professores 49 

votados no CO e que há uma representação de alunos, e quem emite o parecer 50 

é o Presidente da CLR e que a Comissão Processante foi composta por 51 

professores e funcionários. Marina comenta que achou bom que o assunto 52 

entrou no expediente no CTA, porque é uma forma de publicizar, e lamenta o 53 

resultado. Prof. Vinicio comenta sobre a questão da sucessão reitoral, e ao que 54 

tudo indica o Governador respeitou a lista tríplice que indicou o Prof. Carlotti e a 55 

Profa. Maria Arminda, independente de quem esteja, a relação tem que ser de 56 

harmonia. Haverá uma reunião de dirigentes em dezembro. Estão saindo as 57 

chamadas do CNPq dos projetos aprovados, foi identificado um projeto da Profa. 58 

Claudia Galian com recursos para a revista e, na chamada do Edital Universal, 59 

constam os nomes da Profa Kimi e Profa. Monica Guimarães, cumprimenta a 60 

todas. Em relação ao Comitê Permanente, diz que sua criação foi uma iniciativa 61 

da Faculdade por entender que teria uma função assessora importante para lidar 62 

com a pandemia e procedimentos necessários e tem funcionado bem. 63 

Primeiramente se debruçou nos protocolos de conduta e proteção para pensar 64 

em uma possível volta, pensando nas questões estruturais e cotidianas 65 

interpessoais e nos últimos meses o comitê se voltou para a atualização desses 66 

procedimentos. Esse comitê, através dos subgrupos voltados para graduação e 67 

pós-graduação, pensando na volta e como será o retorno das atividades, 68 



sobretudo o dos funcionários, foi cercado de tensões, o que é natural. No caso 69 

do retorno das atividades didáticas previsto para março/2022, todas as 70 

alternativas estão sendo estudadas, não estão pautadas numa orientação geral 71 

da Universidade mesmo porque, até o momento, a Reitora tem silenciado a 72 

respeito do assunto. A questão da volta às aulas presenciais também será 73 

cercada de expectativas e tensões, tanto no âmbito do corpo docente como 74 

discente da Faculdade. Foi feito o levantamento das salas para as aulas 75 

presenciais, e a possibilidade de aula no modelo híbrido. A direção tem se 76 

reunido com os setores para tentar analisar todas as implicações e a logística. 77 

Prof. Marcos diz que estão preocupados, em compasso de espera para ver o 78 

que a Reitoria, mas precisam estar preparados para iniciar as atividades 79 

presenciais em Março. O comitê é uma instância assessora, pois as decisões 80 

serão tomadas no âmbito da CG e CPG, não compete ao comitê dizer como as 81 

coisas funcionarão, compete à Unidade com sua estrutura, disponibilizar as 82 

condições necessárias para o que a CG e CPG definirem. Têm sido informado 83 

através do comitê e no CTA que seja difundida a todas as pessoas da nossa 84 

comunidade que se preparem da melhor maneira possível para a retomada das 85 

atividades didáticas. Marina comenta sobre a aula híbrida, tem notícia das aulas 86 

nas escolas e que em contato com as Unidades é bastante desgastante e pouco 87 

produtivo, diz que caberia conversar com essas pessoas que já tiveram essa 88 

experiência na Educação Básica. Que as ETECs já tinham estrutura em todas 89 

as salas, que se houver o modelo híbrido que seja de outra forma. Outra 90 

sugestão para o comitê é uma ação formativa sobre o uso correto da máscara. 91 

Profa. Carlota diz que um aspecto do comitê é assegurar que os docentes 92 

tenham autonomia em relação ao modelo de ensino híbrido, e concorda que esse 93 

modelo concomitante de modelo híbrido traz prejuízo em termos de conteúdos, 94 

mas como imaginar que em março teremos de 60 a 70 alunos em sala de aula. 95 

Essa situação é mais sanitária do que pedagógica, a estratégia do ensino híbrido 96 

não é uma opção eterna, mas uma possibilidade que se terá e que outras formas 97 

de ensino híbrido estão sendo consideradas. Que tem insistido no comitê de que 98 

os docentes tenham autonomia junto com seus alunos. Informa que o setor de 99 

informática já marcou um teste que será feito com a Profa. Carlota e a Profa. 100 

Rosângela. Profa. Mônica Pinazza diz que concorda com a Marina da 101 

necessidade do uso correto das máscaras para segurança de todos. Indo de 102 



encontro à fala da Profa. Carlota, diz que estamos abordando duas coisas 103 

distintas, de um conceito de ensino híbrido e um conceito de condição híbrida. 2 104 

- Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: A Sra Cristiene 105 

informa que a finalização das aulas aconteceu em 07 de dezembro. Estão 106 

acontecendo as atividades de finalização do ano. Está prevista a formatura do 107 

Ensino Fundamental I e II de forma remota e a do Ensino Médio, que está restrita 108 

aos estudantes e equipe pedagógica ao ar livre no pátio da Escola. Que estão 109 

passando algumas atribuições para a próxima gestão da Escola para início em 110 

3 de janeiro. Fala sobre a reativação da APM para continuidade da gestão, que 111 

iniciará a reforma dos banheiros no bloco A. A instalação das gaiolas dos 112 

projetores das salas de aula. Contratação de professores temporários. 113 

Expediente do Membros: Adriana Weigel diz que no boletim da gestão falou-114 

se na nova estrutura organizacional e pede mais informações. Prof. Marcos 115 

responde que na última reunião administrativa com as chefias, depois de reunir-116 

se com o DRH, a Direção apresentou uma proposta às chefias, conforme consta 117 

no boletim, as chefias reagiram cada qual a seu modo, pois cada setor seria 118 

atingido de uma certa maneira, que considera importante resolver essa questão. 119 

A proposta foi elaborada depois de uma conversa com o DRH e foram 120 

apresentadas alternativas, o que envolve conversas com os funcionários. Foi 121 

acordado com as chefias que teriam esse período para pensar no assunto, 122 

conversar com os setores e na próxima reunião, as chefias trarão uma resposta. 123 

Se elas considerarem importante, iniciará um ciclo de conversas com os 124 

funcionários, mas as chefias precisam concordar com a ideia, e tem que ser um 125 

entendimento de toda a Unidade. Que apresentará na próxima reunião, outra 126 

situação que surgiu sobre essa questão, que pode resolver o assunto. Marina 127 

pergunta quando chegará aos funcionários para discussão. Prof. Marcos diz que 128 

não há mudança de estrutura, que o organograma é o mesmo desde que 129 

assumiu a Direção, e que tanto as chefias como os funcionários têm que aprovar 130 

as mudanças. Diz que na próxima reunião da Congregação, junto com a Profa. 131 

Carlota, farão uma fala sobre o Conselho Universitário, sobre sua função e o 132 

posicionamento da Faculdade de Educação. Marina lembra que mandou um 133 

convite sobre a cerimônia em homenagem às pessoas falecidas, em decorrência 134 

da COVID-19 e a Raquel e o Tiago que faleceram na época da pandemia e não 135 

puderam se despedir, espera a presença de todos no gramado da Faculdade de 136 



Educação. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. 137 

INSCRIÇÃO/COMISSÃO 1.1.1. REFERENDAR- OF 122/EAFEUSP/MI/ccslb - 138 

Inscrições e Comissão Julgadora - Edital 70/2021. Colocada em discussão e, 139 

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 140 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. REFERENDAR - OF 141 

123/EAFEUSP/MI/ccslb - Inscrições e comissão Julgadora - Edital 67/2021. 142 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 143 

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 144 

presentes. 1.1.3. REFERENDAR - OF 124/EAFEUSP/MI/ccslb - Inscrições e 145 

Comissão Julgadora - Edital 69/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 146 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 147 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. AUTORIZAÇÃO PARA 148 

CONTRATAÇÃO 1.2.1. REFERENDAR - OF EDF 80/FE - 22/11/2021 - Solicita 149 

autorização para contratação da Profa. Luciana Eliza dos Santos, por prazo 150 

determinado, junto ao EDF, conforme Edital 56/2021. Colocada em discussão 151 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 152 

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.2. REFERENDAR - 153 

Proposta para contratação de Luciana Eliza dos Santos - EDF 1.2.3. 154 

REFERENDAR - Proposta para contratação de Paulo Henrique Pozzebon 155 

Scabora - EA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 156 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade 157 

dos presentes. 1.2.3. REFERENDAR - Of. EA/130/07122021 - Proposta para 158 

contratação de Carolina Ferreira Torres - EA. Colocada em discussão e, a 159 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 160 

(oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.4. REFERENDAR - Of. 161 

EA/132/07122021 - Proposta para contratação de Michele Marchi Pereira - 162 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 163 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 164 

presentes. EA 1.3.- PRORROGAÇÃO DE CLARO. 1.3.1. REFERENDAR - OF 165 

120/EAFEUSP- MI/ccslb - Solicita prorrogação do claro 1255975, por mais 166 

12 meses, de Débora Niéri Calderoni. Colocada em discussão e, a seguir em 167 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 168 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.2. REFERENDAR - 169 

(COMPLEMENTAÇÃO) Memo. EDM/192/02122021 - Solicita prorrogação do 170 



claro 1251740, até 31.12.2022, de Fernanda Andrade do Nascimento Alves. 171 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 172 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 173 

presentes. 1.3.3. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) Memo. 174 

EDM/193/02122021 - Solicita prorrogação do claro 1251759, até 31.12.2022, 175 

de Rafael Vitame Kauano. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 176 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 177 

unanimidade dos presentes. 1.3.4. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) 178 

Memo. EDM/194/02122021 - Solicita prorrogação do claro 1251155, até 179 

05.08.2022, de Milan Puh. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 180 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 181 

unanimidade dos presentes. 1.3.5. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) 182 

Memo. EDM/195/02122021 - Solicita prorrogação do claro 1250442, de Ana 183 

Paula Gomes Seferian. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 184 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 185 

unanimidade dos presentes. 1.3.6. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) 186 

Memo. EDM/196/02122021 - Solicita prorrogação do claro 1250795, de Katia 187 

Cristina Silva Forli Bautheney. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 188 

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 189 

unanimidade dos presentes. 1.3.7. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) 190 

Memo. EDM/197/02122021 - Solicita prorrogação do claro 1250680, até 191 

31.12.2022, de Anna Cecília de Alencar Reis. Colocada em discussão e, a 192 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 193 

(oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.8. REFERENDAR - 194 

(COMPLEMENTAÇÃO) Memo. EDM/198/02122021 - Solicita prorrogação do 195 

claro 1250698, até 31.12.2022, de Mônica Cristina Garbin. Colocada em 196 

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

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.9. 198 

REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) Memo. EDM/199/02122021 - Solicita 199 

prorrogação do claro 1249711, até 31.12.2022, de Bruna Lima Ramos Giusti. 200 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 201 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 202 

presentes. 1.3.10. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) Of. 203 

EA/125/11112021 - Solicita prorrogação do claro 1255975, por mais 12 204 



meses, para um Prof. de Arte (Música). Colocada em discussão e, a seguir em 205 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 206 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.11. REFERENDAR - 207 

(COMPLEMENTAÇÃO) Of. EA/126/07122021 - Solicita prorrogação do claro 208 

1248944, por mais 12 meses, para um Prof. de Ciências. Colocada em 209 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 210 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.12. 211 

REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) Of. EA/127/07122021 - Solicita 212 

prorrogação do claro 1248936, por mais 12 meses, para um Prof. de 213 

Química. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 214 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 215 

presentes. 1.3.13. REFERENDAR - (COMPLEMENTAÇÃO) Of. 216 

EA/128/07122021 - Solicita prorrogação do claro 1248960, por mais 12 217 

meses, para um Prof. de Biologia. Colocada em discussão e, a seguir em 218 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 219 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.14. REFERENDAR - 220 

(COMPLEMENTAÇÃO) Of. EA/129/07122021 - Solicita prorrogação do claro 221 

1256017, por mais 12 meses, para um Prof. de Ciências. Colocada em 222 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 223 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. - 224 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.4.1. REFERENDAR - OF 121 225 

EA/FEUSPMI/ccslb - Solicita prorrogação do contrato de Débora Niéri 226 

Calderoni, por mais doze meses. Colocada em discussão e, a seguir em 227 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 228 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.2. REFERENDAR - MEMO-EDA –229 

85/03122021 - Solicita prorrogação do contrato de Maria Selma de Moraes 230 

Rocha, por mais doze meses. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 231 

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 232 

unanimidade dos presentes. 1.4.3. REFERENDAR - MEMO-EDA –84/03122021 233 

- Solicita prorrogação do contrato de Denise Carreira Soares, por mais doze 234 

meses. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 235 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 236 

presentes. 1.5. JUSTIFICATIVA DE LIMINAR: 1.5.1. REFERENDAR - Of. 237 

EA/131/07122021 - Justificativa de liminar de exercício imediato - Carolina 238 



Ferreira Torres - EA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 239 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela 240 

unanimidade dos presentes. 1.5.2. REFERENDAR - Of. EA/133/07122021 - 241 

Justificativa de liminar de exercício imediato - Michele Marchi Pereira - EA. 242 

- EA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 243 

Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos 244 

presentes. 1.6. RELATÓRIO FINAL: 1.6.1. REFERENDAR - Relatório final do 245 

Processo Seletivo para Professor de Química/Escola de Aplicação - Edital 246 

70/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 247 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 248 

presentes. 1.6.2. REFERENDAR - Relatório final do Processo Seletivo para 249 

Professor de Educação Especial/Escola de Aplicação - Edital 67/2021. 250 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 251 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 252 

presentes. 1.6.3. Relatório final do Processo Seletivo para Professor de 253 

Ensino Funfamental I/Escola de Aplicação - Edital 69/2021. Colocada em 254 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 255 

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 256 

RECREDENCIAMENTO: 2.1. Memo. EDM/205/03122021 - Pedido de 257 

recredenciamento apresentado pela Profa. Dra. Rosa Iavelberg. Parecer 258 

favorável elaborado pela Profa. Dra. Viviane Potenza Guimarães Pinheiro 259 

Fonseca– EDF/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 260 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 261 

unanimidade dos presentes. 3. RELATÓRIO: 3.1. Memo. EDM/203/03122021 - 262 

Relatório do Estágio Probatório, em RDIDP, da Profa. Dra. Michela 263 

Tuchapesk da Silva. Também aprovado na mesma sessão, segue o parecer 264 

elaborado pelo Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura, que o Conselho do 265 

Departamento acompanha na deliberação. Colocada em discussão e, a seguir 266 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 267 

votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. Memo. EDM/204/03122021- 268 

Relatório do Estágio Probatório, em RDIDP, da Profa. Dra. Patrícia 269 

Aparecida do Amparo. Também aprovado na mesma sessão, segue o 270 

parecer elaborado pela Profa. Professora Dra. Denice Barbara Catani, que 271 

o Conselho do Departamento acompanha na deliberação. Colocada em 272 



discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 273 

aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. ATIVIDADE 274 

SIMULTÂNEA: 4.1. Memo. EDM/200/03122021 - Pedido da Profa. Dra. Katia 275 

Rubio para participação em atividade simultânea (aula em curso de 276 

Aperfeiçoamento em Natação e Esportes Aquáticos da Escola de Educação 277 

Física e Esporte - USP (EEFERP/USP), que ocorrerá no dia 21 de maio de 278 

2022, no total de 8 (oito) horas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 279 

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, 01 (uma) 280 

abstenção. 4.2. Memo. EDM/201/03122021 - Pedido da Profa. Dra. Rosa 281 

Iavelberg para participação em atividade simultânea (vice-coordenação de 282 

Curso de Especialização Arte na Educação: teoria e prática, edição 21.006 283 

- curso 27.01.00037), que ocorrerá no período de 6 de agosto de 2022 a 6 284 

de agosto de 2024. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 285 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (seis) votos e 01 (uma) abstenção. 286 

4.3. Memo. EDM/202/03122021 - Pedido da Profa. Dra. Rosa Iavelberg para 287 

participação em atividade simultânea (ministrar disciplina no Curso de 288 

Especialização Arte na Educação: teoria e prática, edição 21.006 - curso 289 

27.01.00037), que ocorrerá no período de 11 de fevereiro de 2023 a 18 de 290 

março de 2023, no total de 20 (vinte) horas semestrais. Colocada em 291 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 292 

aprovou por 07 (sete) votos e 1(uma) abstenção. 5. AFASTAMENTO: 5.1. 293 

Pedido de afastamento da Sra. Marina Aparecida Capusso de 24/01/2022 a 294 

23/01/2023 - para acompanhamento de cônjuge em pós-doutoramento no 295 

exterior. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 296 

Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos 297 

presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos 298 

e deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu Luci Mara Reinaldo Gimenes, 299 

Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada 300 

por mim                                  e pelo Diretor da FEUSP                            na reunião 301 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 09 de dezembro de 2021. 302 


