
311ª 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 décimo dia 4 

do mês de março de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 311ª Reunião Ordinária 5 

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

Presidência do Senhor Diretor Prof. Dr. Vinicio de Macedo Santos e com a 7 

presença dos seguintes membros: Profs. Drs. Carmen Sylvia, Chefe do EDA; 8 

Kimi Aparecida Tomizaki, Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Maria 9 

Letícia Barros Pedroso Nascimento, representante dos docentes; Miriam 10 

Fernandes Muramoto, representante discente da pós-graduação; Adriana 11 

Ranelli Weigel, representante dos funcionários da FEUSP. Profa. Dra. Vivian 12 

Batista da Silva, Diretora da Escola de Aplicação. A Senhora Maria AuxiIiadora 13 

Riul de Freitas, Assistente Técnica Financeira; a Senhora Nanci Del Giudice 14 

Pinheiro, Assistente Técnica Administrativa; a Senhora Nicolly Soares Leite, 15 

Diretora de Biblioteca e Documentação e a Senhora Luci Mara Reinaldo 16 

Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica. Tendo em vista a presença dos 17 

membros, o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 311ª Reunião Ordinária 18 

do CTA. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA - 1 - Discussão e 19 

Votação da Ata da 310ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 20 

(CTA) da FEUSP, realizada no dia 10/02/2022. Colocada em discussão e, a 21 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 22 

(sete) votos, pela unanimidade dos presentes. IIª PARTE - EXPEDIENTE - 1 - 23 

Expediente da Diretoria da FEUSP: Prof. Vinício fez um resumo da atualização 24 

dos protocolos sanitários na Unidade, relembrando que o acesso ao prédio será 25 

monitorado pelos controladores no início das aulas presenciais, mediante a 26 

comprovação do esquema de vacinação completo. As listas de presença dos 27 

estudantes, pelo sistema, apresentará essa informação também. Nos ambientes 28 

com ar-condicionado, este não deverá ser usado e o número de alunos será 29 

controlado (sala pró-aluno, por exemplo). O uso dos ambientes na Biblioteca 30 

também está sendo adequado, para que se usem ventiladores, em função da 31 

abertura dos vitrôs. Sobre o início das aulas presenciais, o Reitor fará um 32 

pronunciamento no dia 14/03, às 8:00 da manhã, que poderá ser assistido depois 33 

para quem não puder acompanhar. Para o início das aulas, o Prof Vinício lembra 34 



que é preciso ficar atento aos comportamentos – de todos e todas, no uso dos 35 

espaços (observando os protocolos): ele dá o exemplo dos estudantes de 36 

Ribeirão Preto, que estão se mobilizando e orientando os estudantes com esse 37 

fim. 2 - Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: A Profa 38 

Vivian fala da reforma do Bloco A, explicando a mudança e realocamento dos 39 

estudantes para o Bloco B (na ala C) da FEUSP, utilizando os espaços possíveis 40 

e cedidos pela Unidade. A entrada dos estudantes será feita pela porta de 41 

acesso dessa ala (C). Já as aulas de música e EF vão ocorrer no CEPEUSP, 42 

com o apoio do Diretor e sobre o protocolo de biossegurança. Fala que uso das 43 

máscaras em lugar aberto continua, de que não há flexibilização. Prof. Vinício 44 

explica também que as aulas do cursinho (pela manhã) também vão ocorrer na 45 

ala C.  Expediente dos Membros: Todas solicitações de renovação de claros, 46 

pedidos de afastamento, doações foram aprovadas. Ocorreram falas lembrando 47 

a dificuldade dos processos seletivos para os contratos temporários de 12 horas, 48 

porque o salário é muito baixo e não atrai candidatos. Sobre o último CTA, em 49 

que o Prof Marcelo Giordan apresentou uma carta e o resultado final do processo 50 

administrativo que o envolvia, Adriana faz uma fala, que transcreve a seguir: 51 

"Gostaria de fazer uma fala retomando um ponto do CTA passado, sobre o 52 

relatório final do processo movido contra o Prof. Marcelo Giordan Santos. Mais 53 

uma vez, nós lamentamos o resultado e queremos relembrar os fatos no primeiro 54 

caso de denúncia: no dia 23/10/2019, pouco depois das 7h, duas colegas 55 

funcionárias terceirizadas da FEUSP foram surpreendidas aos gritos pelo 56 

professor Marcelo Giordan, que reclamava por elas terem informado a uma aluna 57 

sua que o acesso aos laboratórios do bloco B da faculdade ocorre a partir das 58 

7h30 e, por isso, a porta do corredor estava encostada. Ressalta-se que a 59 

definição de horário de acesso aos prédios não é de responsabilidade dessas 60 

funcionárias. O fato abalou as colegas terceirizadas – uma delas passou mal, 61 

teve a pressão arterial alterada. Outros funcionários ajudaram essas colegas a 62 

levar à direção da Faculdade o ocorrido, juntando os relatos das 2 trabalhadoras 63 

e testemunhas. Isso são fatos. Nós entendemos que o trabalho da Comissão 64 

Processante e dos colegas funcionários/as que participaram dela foi conduzido 65 

com atenção, empenho, lisura, mas nos causou incômodo saber, por exemplo, 66 

que na oitiva das testemunhas e vítimas, o acusado estaria presente, em uma 67 

clara situação de fragilidade para os colegas que testemunharam os fatos, mas 68 



especialmente para quem foi vítima e fez a denúncia. Procedimentos que 69 

possam oferecer condições mais igualitárias no enfrentamento de situações 70 

como essa precisam ser discutidos institucionalmente porque isso fragiliza a 71 

instituição e as nossas relações de trabalho. Um resultado como o apresentado 72 

pelo Prof Floriano é uma interpretação dos fatos, mas nós aqui, testemunhamos 73 

e vivenciamos cotidianamente nossas relações e “sabemos”. Mais grave ainda 74 

– embora se reitere que foram outros motivos, a consequência prática – por 75 

“infeliz coincidência”, foi a demissão de uma das trabalhadoras, e transferência 76 

da outra. Com um “resultado” prático como esse, quem se sentirá amparado a 77 

denunciar outros casos, semelhantes a esse, por exemplo? Esse resultado não 78 

pode nos abater. Nós vamos continuar denunciando essas situações, mas 79 

esperávamos também encontrar um espaço para discutir, institucionalmente, 80 

essas fragilidades. Tínhamos imaginado que a Comissão de Equidade poderia 81 

ser um espaço de discussão dessas questões, mas, aparentemente, ela não tem 82 

esse objetivo. E de novo, o sentimento é que nossas necessidades e demandas 83 

como, trabalhadores e trabalhadoras, ficam à margem da instituição. Por isso, é 84 

preciso fortalecer a nossa representação nas diferentes instâncias, e nossa 85 

participação nas reuniões de unidade e na nossa organização sindical." Após a 86 

fala, a Profa Kimi pediu a palavra e sugeriu que, na linha dos procedimentos para 87 

esses casos, seria importante retomar o debate, no âmbito da Universidade, do 88 

documento sobre o Código de Conduta, já que é ele que regula as relações 89 

internas. Logo no início da pandemia, a discussão sobre o novo Código foi 90 

iniciada, causou bastante polêmica por ser acelerada, e foi retirada da pauta do 91 

CO, com a promessa de que a discussão seria retomada em outra oportunidade. 92 

Também na Unidade, a Profa Kimi se disponibilizou a pensar em como rever 93 

esse objeto de discussão no âmbito da Comissão de Equidade.  IIIª PARTE - 94 

ORDEM DO DIA 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA DE PROCESSO 95 

SELETIVO: 1.1.1. Memo. EDM/40/11022022 - REFERENDAR - Abertura de 96 

processo seletivo para contratação de um Professor Contratado I, II e III, para 97 

atuação na disciplina EDM0400 Educação Especial, Educação de Surdos, 98 

Língua Brasileira de Sinais, haja vista que o Professor Antonio Michel de Jesus 99 

de Oliveira Miranda optou por não continuar com seu contrato.  Colocada em 100 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 101 

referendou por 8(oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. Memo. 102 



EDM/055/07032022 - REFERENDAR - Abertura de processo seletivo para 103 

contratação de um Professor Contratado I, II e III, para atuar nas disciplinas 104 

EDM0339/0440 - Metodologia do Ensino de Espanhol I e II, tendo em vista que 105 

o processo seletivo - edital FEUSP 09/2022 - não teve candidatos aprovados.  106 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 107 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 108 

presentes. 1.1.3. Of. 22/EA/25022022 - REFERENDAR - Abertura de processo 109 

seletivo para contratação de um Professor Contrato I, II e III, para o Ensino 110 

Fundamental I, na EA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 111 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 112 

unanimidade dos presentes. 1.1.4. Memo. EDM/069/09032022 - Abertura de 113 

processo seletivo para contratação de um Professor Contratado II e III, para atuar 114 

nas disciplinas EDM0338 - Metodologia do Ensino de História, EDM0345 - 115 

Fundamentos Teórico-metodológicos do Ensino de História, EDM0346 - Projeto 116 

Integrado de Estágio em Docência em Ciências Humanas (Pedagogia), 117 

EDM0417 Metodologia do Ensino de História I e EDM0418 Metodologia do 118 

Ensino de História II  (Licenciatura em História), haja vista que a professora 119 

Mariana de Oliveira Amorim optou por encerrar seu contrato temporário junto à 120 

FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 121 

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 122 

presentes. 1.2. INSCRIÇÕES: 1.2.1. Memo. EDM/048/25022022 - 123 

REFERENDAR - Prorrogação do período de inscrições para o Processo Seletivo 124 

para contratação de 1 (um) Professor Contratado I, II e III, para a disciplina: 125 

EDM0400 Educação Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais. 126 

Ed. 15/2022. Desta forma, o período de inscrições deverá ser encerrado em 127 

4.3.2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 128 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 129 

presentes. 1.2.2. Memo. EDM/054/04032022 - REFERENDAR - Prorrogação do 130 

período de inscrições para o Processo Seletivo para contratação de 1 (um) 131 

Professor Contratado I, II e III, para a disciplina: EDM0400 Educação Especial, 132 

Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais. Considerando que não houve 133 

inscritos, o período de inscrições deverá ser prorrogado até 25.3.2022. Colocada 134 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 135 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.3. Memo. 136 



EDM/051 / 04032022 - REFERENDAR - Indeferida a inscrição da candidata 137 

Luciana Ribolli de Oliveira, pois não apresentou a comprovação do título de 138 

Doutora, requisito para inscrição constante no Edital FEUSP 11/2022.  Colocada 139 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 140 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.4. Memo. 141 

EDM/052/04032022 - REFERENDAR - Indeferida a inscrição da candidata 142 

Letícia Ferreira Santos, pois não apresentou a comprovação do título de Doutora, 143 

requisito para inscrição constante no Edital FEUSP 09/2022. Colocada em 144 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 145 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. 146 

COMISSÕES JULGADORAS: 1.3.1. Memo. EDM/038 / 10022022 - 147 

REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de 148 

um Professor Contratado III, para atuar na disciplina EDM0400 Educação 149 

Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais, em conformidade 150 

com o edital FEUSP 10/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 151 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 152 

unanimidade dos presentes. 1.3.2. Memo. EDM/39/11022022 - REFERENDAR 153 

- Comissão Julgadora da 1a etapa do Processo Seletivo para contratação de um 154 

Professor Contratado III, para atuar nas disciplinas: EDM 0439/0440 - 155 

Metodologia do Ensino de Espanhol I e II, em conformidade com o edital FEUSP 156 

09/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 157 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 158 

presentes. 1.3.3. Memo. EDM/041 / 18022022 - REFERENDAR - Alteração da 159 

Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um Professor 160 

Contratado III (Doutor), para atuar nas disciplinas EDM 0439/0440 - Metodologia 161 

do Ensino de Espanhol I e II, em conformidade com o edital FEUSP 09/2022. 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. 1.3.4. Memo. EDM/46/23022022 - REFERENDAR - Comissão 165 

Julgadora da 2ª etapa do Processo Seletivo para contratação de um professor 166 

Contratado II (Mestre), para atuar nas disciplinas: EDM 0439/0440 - Metodologia 167 

do Ensino de Espanhol I e II, em conformidade com o edital FEUSP 09/2022. 168 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 169 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 170 



presentes. 1.3.5. Memo. EDM/47/25022022 - REFERENDAR - Comissão 171 

Julgadora da 1ª etapa do Processo Seletivo para contratação de um professor 172 

Contratado III (Doutor), para atuar nas disciplinas: EDM 1111 Didática I, EDM 173 

1112 Didática II e EDM 0402 Didática, em conformidade com o edital FEUSP 174 

11/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 175 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 176 

presentes. 1.4. RELATÓRIO FINAL: 1.4.1. Memo. EDM/44/17022022 - 177 

REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para Contratação de um 178 

Professor Contratado III (Doutor), para atuar na disciplina: EDM0400 - Educação 179 

Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais, em conformidade 180 

com o Edital FEUSP 10/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 181 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 182 

unanimidade dos presentes. 1.4.2. Memo. EDM/45/21022022 - REFERENDAR 183 

- Relatório Final do Processo Seletivo para Contratação de um Professor 184 

Contratado III (Doutor), para atuar nas disciplinas: EDM 0439/0440 - Metodologia 185 

do Ensino de Espanhol I e II, em conformidade com o Edital FEUSP 09/2022. 186 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 187 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 188 

presentes. 1.4.3. Memo. EDM/49/25022022 - REFERENDAR - Relatório Final 189 

da 2ª etapa do Processo Seletivo para Contratação de um Professor Contratado 190 

II ( Mestre), para atuar na disciplina EDM 0400 - Educação Especial, Educação 191 

de Surdos, Língua Brasileira de Sinais, em conformidade com o Edital FEUSP 192 

10/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 193 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 194 

presentes. 1.4.4. Memo. EDM/053/04032022 - REFERENDAR - Relatório Final 195 

da 2ª etapa do Processo Seletivo para Contratação de um Professor Contratado 196 

II (Mestre), para atuar nas disciplinas: EDM0439/0440 - Metodologia do Ensino 197 

de Espanhol I e II, em conformidade com o Edital FEUSP 09/2022. Colocada em 198 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 199 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.5. Memo. 200 

EDM/064 / 09032022 - Relatório Final do Processo Seletivo para Contratação de 201 

um Professor Contratado III - Doutor, para atuar nas disciplinas EDM 1111/1112 202 

- Didática I e II e EDM0402 - Didática, em conformidade com o Edital FEUSP 203 

11/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 204 



Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 205 

presentes. 1.5. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 1.5.1. Memo. 206 

EDM/050/03032022 - REFERENDAR - Autorização para contratação da Profa. 207 

Bianca Salles Conceição para assumir a vaga de Professora Contratada II 208 

(Mestre), para atuar na disciplina EDM 0400 Educação Especial, Educação de 209 

Surdos, Língua Brasileira de Sinais, em conformidade com o Edital FEUSP 210 

10/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 211 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 212 

presentes. 1.5.2. Memo. EDM/066/09032022 - Autorização para contratação da 213 

Profa. Juliana de Souza Silva para assumir a vaga de Professora Contratada III 214 

(Doutora), para atuar nas disciplinas EDM 1111/1112 - Didática I e II e EDM 0402 215 

Didática, em conformidade com o Edital FEUSP 11/2022.  Colocada em 216 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 217 

aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. 218 

JUSTIFICATIVA DE LIMINAR: 1.6.1. Of. 09/EA/14022022 - REFERENDAR - 219 

Justificativa de liminar de exercício imediato de Erico Fernando L. P. da Silva. 220 

(Ofício retificado a pedido do DRH). Colocada em discussão e, a seguir em 221 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 222 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6.2. Memo. EDM/067/09032022 - 223 

Justificativa de liminar de exercício imediato de Bianca Salles Conceição. 224 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 225 

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 226 

presentes. 1.6.3. Memo. EDM/068/09032022 - Justificativa de liminar de 227 

exercício imediato de Juliana de Souza Silva. Colocada em discussão e, a seguir 228 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 229 

votos, pela unanimidade dos presentes. 2. RE/CREDENCIAMENTO: 2.1. 230 

Memo. EDM/60/08032022 - Pedido de recredenciamento da Profa.Vivian Batista 231 

da Silva, junto à CERT. Parecer favorável emitido pela Profa. Filomena Elaine 232 

Paiva Assolini – FFCLRP USP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 233 

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 234 

unanimidade dos presentes. 2.2. Memo. EDF/18/04032022 - Pedido de 235 

credenciamento da Profa. Dra. Teresa Cristina Rebolho Rego. Parecer favorável 236 

emitido pelo Prof. Dr. Emerson de Pietri - EDM/FEUSP. Colocada em discussão 237 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 238 



07 (sete) votos e 1 (uma) abstenção. 3. AFASTAMENTO: 3.1. Memo. 239 

EDM/62/08032022 - Pedido de afastamento apresentado pela professora Katia 240 

Rubio pelo período de seis meses, a contar de setembro de 2022, para 241 

realização de estágio de pós-doutoramento no Instituto de Educação da 242 

Universidade do Minho, em Braga, Portugal, a convite do professor Fernando 243 

Fraga de Azevedo, docente da instituição mencionada. Colocada em discussão 244 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 245 

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. 246 

Memo. EDA/11/2202022 - REFERENDAR - Inclusão das atividades simultâneas 247 

da Profa. Rosângela Gavioli Prieto no relatório CERT do EDA de 2021. Colocada 248 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 249 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. Profa. 250 

Lindiane Viviane Moretti - EA - Solicita que seja autorizada a alteração (retorno) 251 

da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais. Colocada em discussão 252 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 253 

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.3. Minuta de portaria - 254 

Dispõe sobre a administração, responsabilidade e controle de material 255 

permanente da Faculdade de Educação da USP.  Colocada em discussão e, a 256 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 257 

(oito) votos, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor 258 

Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para 259 

constar eu, Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei 260 

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

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

São Paulo, 10 de março de 2022. 263 


