
 

312ª 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 4 

quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte dois, realizou-se a 312ª Reunião 5 

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

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

a presença dos seguintes membros: Profs. Drs. Carmen Sylvia Vidigal Moraes, 8 

Chefe do EDA; Kimi Aparecida Tomizaki, Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe 9 

do EDM; Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, representante dos docentes; 10 

Sophia Calil Breymaier, representante discente suplente da pós-graduação; 11 

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

Vivian Batista da Silva, Diretora da Escola de Aplicação; a Senhora Maria 13 

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

Giudice Pinheiro, Assistente Técnica Administrativa; Senhora Nicolly Soares 15 

Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação; 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 312ª Reunião Ordinária 18 

do CTA. Não houve Ata para aprovação. Iª PARTE – EXPEDIENTE - 19 

Expediente da Diretoria da FEUSP - Prof. Vinicio inicia a reunião dizendo que 20 

esta é a última reunião da gestão atual. Diz que na reunião do Conselho 21 

Universitário foi aprovado o aumento salarial de 20,67% a partir de 1º de março. 22 

E, anteriormente, o aumento do vale alimentação em 25,29 % e do vale-refeição 23 

em  28,57%. Outro ponto foi sobre a contratação de funcionários administrativos 24 

e professores, a esperada contratação de efetivos, apresentaram elementos de 25 

um estudo baseado em cenários da situação nos últimos tempos e está 26 

favorável. A previsão é que sejam contratados 672 novos professores de 2022 a 27 

2024, sendo que neste ano serão aqueles aprovados anteriormente, dos quais 28 

a FEUSP ganhou 8 claros. Em relação aos funcionários técnico-administrativos 29 

a informação é que serão abertas 400 vagas, em princípio, para os quadros de 30 

nível superior, ,Quanto embora  afirmem que pode haver uma flexibilização para 31 

outros níveis conforme a situação.  A oferta dos claros  não tem um  um caráter 32 

de reposição de cargos dos funcionários que entraram no PIDV. Quanto às 33 

regras para distribuição desses claros , só serão definidas mais para o final do 34 



 

ano,  O Prof Vinício acrescenta que nessa linha das contratações está se vivendo 35 

uma situação dramática, que afeta até os claros temporários e, que se aguçou 36 

com as aposentadorias na FE e EA e término de contratos temporários que nao 37 

poderiam mais ser prorrogados. A insistente demanda de Departamento e EA  38 

a direção buscou  marcar uma reunião com o Pró-Reitor de Graduação e ao 39 

agendar reunião o PRG alegou nao ter respostas pois a CCD ainda nao havia 40 

se reunido e que seria mais produtivo a direção adiantar os pontos e aguardar 41 

essa reunião que estava em vias de ser agendada. Como essa é a última reunião 42 

do CTA dessa gestão, que está em ritmo de despedida entende-se,, pela 43 

experiência, que uma transição bem feita com a nova direção é fundamental, 44 

porque só a  trajetória  como docente ou membro/coordenador de colegiado não 45 

nos garante muito conhecimento sobre os meandros da administração, é preciso 46 

contar com os funcionários, chefias e assistentes.. Faz um relato da experiência 47 

na gestão 2018/2022, e destaca que experiência de se reunir, em caráter 48 

consultivo, periodicamente com Chefias de Departamentos e com Assistentes e 49 

Chefias de setores foi muito importante  para  o funcionamento da Faculdade e 50 

para enfrentar problemas e conflitos que se tornaram mais acentuados durante 51 

a pandemia.. No comitê permanente fez-se uma consulta sobre o uso das 52 

máscaras de tecido e foi nos respondido que poderia-se usar, desde que bem 53 

ajustadas.  Foram compradas máscaras pelo PROAP, e que teríamos umas 54 

máscaras para os estudantes que não tivessem, estivesse degradadas, e 55 

também fornecer para o pessoal terceirizado. Agradece a todos, que a parceria 56 

com Prof. Marcos foi muito boa, um desafio, e naquele momento, enfrentar uma 57 

Faculdade bastante debilitada e desgastada em decorrência dos seus processos 58 

internos, necessitando uma pacificação, uma organização, reestruturação de um 59 

lugar digno para a Faculdade de Educação no cenário da USP e de assegurar 60 

que a diversidade interna de pontos de vista pudesse ser vivida sem maiores 61 

desgastes.a  A direção entende que os esforços foram direcionados ‘a defesa do 62 

interesse público da comunidade feuspiana, da gestão transparente e da . Prof. 63 

Vinicio registra a presença da Sophia Calil, dá as boas vindas.  2 - Expediente 64 

da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Profa. Vivian fala que na 65 

última reunião da gestão Prof. Marcos/Prof. Vinicius e que se estreitou a relação 66 

com a Escola de Aplicação, que sempre teve apoio da FE, principalmente nessa 67 

época da pandemia. Espera continuar com esse apoio da FE na nova gestão. 68 



 

Que o bloco A será totalmente reformado, reforma estrutural, no mês que vem 69 

será o início da reforma e que está cuidando da mudança dos materiais para 70 

outros espaços. Agradece os esforços da Atadm, Graduação, Serviços Gerais, 71 

a SEF e daqui para frente precisará dos esforços da Atac, Stife, Financeira, 72 

Mídia, Manutenção. Estão remanejando as aulas para o Bloco B da FE, de 73 

diferentes anos escolares de manhã e à tarde, e irá imprimir uma dinâmica 74 

diferente da FE e da Escola de Aplicação. Sobre as vagas, em conversa com o 75 

Prof. Carlotti, essa situação tem sido vista com muita empatia e que o HU e EA 76 

estão na lista de prioridade. Expediente do Membros: Prof. Agnaldo diz que 77 

será seu último CTA, agradece aos docentes do Departamento, do Conselho 78 

nessa gestão, agradece ao corpo dos funcionários sem nomeá-los e em especial 79 

do Edmilson e Marcela, que o ajudou muito nos assuntos do departamento nos 80 

idos 2010/2011, em que se viu sem conhecimento, e eles o ajudaram muito. E 81 

especificamente, neste último mandato com o apoio da secretaria, que hoje é só 82 

uma, o trabalho da vice e da Nataly, pois se tem uma forma de organização, e 83 

que ajudou a discernir, principalmente, nesse último mandato a diferenciar o que 84 

é a função, atividade, demanda do departamento, do conselho, da secretária 85 

para evitar delegar atividade que não é de funcionário. Que passou pela escola 86 

de gestão USP, ganhou um certificado, se hoje consegue dar transparência 87 

desse processo é que teve como se apropriar desse conhecimento e ajudar com 88 

que a máquina funcionasse a promover o envolvimento do corpo docente na 89 

compreensão desses mecanismos para fazer com que fluísse o trabalho, 90 

evitando sobrecargas e responsabilização de algo por alguém que não deveria 91 

ser responsabilizado por aquilo. Em outras reuniões teve a oportunidade de 92 

passar pela escola de gestão USP e aprender, que no CTA não ganhou 93 

certificado, mas conhecimento, é um espaço muito importante para saber como 94 

funciona a Unidade e onde se toma muitas decisões importantes. Agradece 95 

imensamente a parceira durante todo esse tempo. Profa. Carmen saúda Prof. 96 

Vinicio, a parceira que desenvolveu com Prof. Marcos, principalmente na 97 

pandemia. Sobre os professores temporários reforça que nesse momento é 98 

muito grave, a turma de POEB já está na terceira semana sem aula e estão 99 

aguardando os claros. Profa. Kimi parabeniza Prof. Vinicio e Prof. Marcos nessa 100 

gestão histórica para a FEUSP. Sai-se dessa gestão com uma perspectiva 101 

bastante diferente em relação à posição da FEUSP no debate interno da 102 



 

Universidade, a formação docente da escola pública, de como foi tratada e de 103 

como a nova gestão reitorial se posiciona. Em nome do EDF, o agradecimento 104 

do departamento que se sentiu durante esse tempo, contemplado em suas 105 

demandas, suas dificuldades, e por todo trabalho que foi construído 106 

coletivamente. Parabeniza Prof. Agnaldo pelo trabalho à frente do EDM. E, 107 

também pelo trabalho coletivo que foi construído pelos três segmentos da 108 

Universidade, pelo enfrentamento  em tempos tão difíceis e que permitiu um 109 

retorno seguro, tranquilo, satisfatório. Resultado de um trabalho muito profundo. 110 

Sophia, se apresenta, diz que é orientanda da Profa. Carlota e está como 111 

suplente, que a titular é a Dina Carla. Está satisfeita em representar a categoria 112 

dos estudantes da pós-graduação e todo aprendizado que terá. Adriana diz que 113 

sempre é uma alegria congratular a direção que conseguiu levar a bom termo, 114 

nesse contexto da pandemia, com medo, receio. Que precisa avançar e melhorar 115 

os espaços de diálogo, fortalecer os já existentes para que as demandas possam 116 

ser discutidas. Nosso objetivo é criar uma coletividade, uma comunidade mais 117 

inclusiva e que possa exercitar esse espaço de diálogo democrático, ser mais 118 

acolhidos nas demandas. Agradece a Direção. Profa. Maria Letícia diz que 119 

tiveram a oportunidade de vivenciar, participar numa perspectiva interessante 120 

essa mudança na gestão, transição. Essa gestão foi bastante desafiadora no 121 

sentido dos problemas enfrentados e como foram encaminhados, a importância 122 

do coletivo. Registra a importância, no sentido de trazer elementos mais 123 

concretos e consistentes que pudesse trabalhar no coletivo. Agradece a 124 

oportunidade de participar do CTA e todos os docentes deveriam participar e 125 

conhecer um pouco. Parabeniza a gestão do Prof. Agnaldo que foi super 126 

importante. E espera que possam manter a questão do coletivo e não deixar que 127 

as questões se percam. Prof. Vinicio diz que pelo fato de ser CTA acabou 128 

enfatizando um coletivo e outro coletivo importante são o grupo dos chefes de 129 

departamento que são apoio importantes. IIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. 130 

PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO: 1.1.1. 131 

REFERENDAR - Of. 41 / EA / 01042022 - Abertura de processo seletivo para 132 

contratação de 2 (dois) Professores de Educação Especial. EA. Colocada em 133 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 134 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.1.2. 135 

REFERENDAR - Memo. EDM/090/FE/4.4.2022 - Abertura de Processo Seletivo 136 



 

para contratação de 1 (um) docente na disciplina EDM0400 Educação Especial, 137 

Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais. Colocada em discussão e, a 138 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 139 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. COMISSÃO JULGADORA 140 

E INSCRITOS: 1.2.1. REFERENDAR - Of. 30/EAFEUSP/VBS/ccslb - Comissão 141 

Julgadora da 1a etapa do Processo Seletivo para contratação de um Professor 142 

Contratado III (Professor Doutor) ou Professor Contratado II (Assistente) ou 143 

Professor Contratado I (Auxiliar), por prazo determinado, em jornada de 12 horas 144 

semanais, para atuar no Ensino de Ciências/Biologia, em conformidade com o 145 

Edital FEUSP 20/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 146 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela 147 

unanimidade dos presentes. 1.2.2. REFERENDAR - Of. 37/EAFEUSP/ 148 

VBS/ccslb - Composição da Comissão Julgadora e aprovação dos inscritos da 149 

1a etapa do Processo Seletivo para contratação de um Professor Contratado III 150 

(Professor Doutor) ou Professor Contratado II (Assistente) ou Professor 151 

Contratado I (Auxiliar), por prazo determinado, em jornada de 12 horas 152 

semanais, para atuar no Ensino Fundamental I, em conformidade com o Edital 153 

FEUSP 23/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 154 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 155 

dos presentes. 1.2.3. REFERENDAR - Memo. EDM/077/ FE/ 28.3.2022 - 156 

Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um Professor 157 

Contratado para atuar nas disciplinas EDM 0439 Metodologia do Ensino de 158 

Espanhol I e EDM 0440 Metodologia do Ensino de Espanhol II. Colocada em 159 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 160 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.4. 161 

REFERENDAR - Memo. EDM/078/ FE/ 28.3.2022 - Comissão Julgadora da 1ª 162 

etapa do Processo Seletivo para contratação de um professor Contratado para 163 

atuar na disciplina EDM 0400 Educação Especial, Educação de Surdos, Língua 164 

Brasileira de Sinais. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 165 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 166 

dos presentes. 1.2.5. REFERENDAR - Memo. EDM/080/ FE/29.3.2022 - 167 

Comissão Julgadora da 3ª etapa do Processo Seletivo para contratação para 168 

atuar na disciplina EDM 0400 Educação Especial, Educação de Surdos, Língua 169 

Brasileira de Sinais. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 170 



 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 171 

dos presentes. 1.2.6. REFERENDAR - Memo. EDM/087/FE/1.4.2022 - 172 

Deferimento de inscrições - Processo Seletivo de História - Edital FEUSP 173 

29/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 174 

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 175 

presentes. 1.2.7. REFERENDAR - Memo. EDM/091/FE/4.4.2022 - Comissão 176 

Julgadora do Processo Seletivo de História - Edital 29/2022 Colocada em 177 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 178 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. 179 

RELATÓRIO FINAL: 1.3.1. REFERENDAR - Memo. EDM/093/FE/5.4.2022 - 180 

Relatório Final da 1ª etapa do Processo Seletivo para seleção de um Professor 181 

Contratado para atuar nas disciplinas EDM0439 Metodologia do Ensino de 182 

Espanhol I e EDM0440 Metodologia do Ensino de Espanhol II, em conformidade 183 

com o Edital FEUSP 26/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 184 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela 185 

unanimidade dos presentes. 1.3.2. REFERENDAR - Relatório Final do Processo 186 

Seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga de Professor de Ciências por prazo 187 

determinado, na categoria de Professor III Doutor, claro no 1256017, junto à 188 

Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, com jornada de 12 189 

(doze) horas semanais de trabalho. Colocada em discussão e, a seguir em 190 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 191 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. REFERENDAR - Relatório Final 192 

do Processo Seletivo para a  contratação de 1 (um) Professor de Ensino 193 

Fundamental I, por prazo determinado, claro no 1251341, junto à Escola de 194 

Aplicação da FEUSP - Etapa Doutor. Colocada em discussão e, a seguir em 195 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 196 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. CRIAÇÃO DE CLARO: 1.4.1. 197 

REFERENDAR - Memo. EDM/076/FE/18.3.2022 - Solicitação de 01 claro 198 

temporário para as disciplinas disciplinas EDM 0323 Metodologia do Ensino de 199 

Português: a alfabetização, EDM 0405 Metodologia Metodologia do Ensino de 200 

Português I, EDM 0406 Metodologia do Ensino de Português II. Colocada em 201 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 202 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.2. 203 

REFERENDAR - MEMO-EDF 25/2022/24/03/2022 - Solicitação de 01 claro 204 



 

temporário para a área de Psicologia da Educação nas seguintes disciplinas: 205 

EDF0290: Teorias do desenvolvimento, práticas escolares e processos de 206 

subjetivação, EDF 0292: Psicologia histórico-cultural e educação e EDF 0296: 207 

Psicologia da educação: uma abordagem psicossocial do cotidiano escolar. 208 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 209 

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 210 

presentes. 1.5. PRORROGAÇÃO DE CLARO: 1.5.1. REFERENDAR - MEMO 211 

EDF–27/2022 - Solicita as providências necessárias para a prorrogação do Claro 212 

número 1260456. Este claro está sendo ocupado pela Profa. Dra. Luciana Eliza 213 

dos Santos, Docente Contratado III (Doutor) Colocada em discussão e, a seguir 214 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 215 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO: 216 

1.6.1. REFERENDAR - MEMO EDF 26/2022 - Solicita as providências 217 

necessárias para a prorrogação do Contrato, por mais 1 (um) ano, da Profa. Dra. 218 

Luciana Eliza dos Santos, Docente Contratado III (Doutor),Colocada em 219 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 220 

referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.7. 221 

CONTRATAÇÃO: 1.7.1. REFERENDAR - Of. 33/EAFEUSP/FBB/ccslb - 222 

Contratação de THIAGO MARINHO DEL CORSO, claro no 1256017, conforme 223 

Edital FEUSP 20/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 224 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela 225 

unanimidade dos presentes. 1.7.2. REFERENDAR. Memo. 226 

EDM/094/FE/6.4.2022 - Autorização para a contratação do professor Fabio 227 

Barbosa de Lima para assumir a vaga de Professor Contratado III (Doutor), para 228 

atuar nas disciplinas EDM 0439 Metodologia do Ensino de Espanhol I e EDM 229 

0440 Metodologia do Ensino de Espanhol II, em conformidade com o Edital 230 

FEUSP 26/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 231 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 232 

dos presentes. 1.8. LIMINAR PARA CONTRATAÇÃO: 1.8.1. REFERENDAR - 233 

Of. 31/EAFEUSP/VBS/ccslb - Encaminhamentos necessários para que, 234 

excepcionalmente, seja concedida liminar a partir de 08/02/2022 para o início do 235 

exercício do Prof. Paulo Henrique Pozzebon Scabora, no USP 7960237, claro n° 236 

1260464. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 237 

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 238 



 

presentes. 1.8.2. REFERENDAR - Of. 34/EAFEUSP/VBS/ccslb - Autorização 239 

para a liminar para exercício a partir de 04/04/2022, do Sr. THIAGO MARINHO 240 

DEL CORSO, claro no 1256017, para assumir a vaga de Professor de 241 

Ciências/Biologia.Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 242 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 243 

dos presentes. 1.8.3. REFERENDAR - Memo. EDM/095/ FE/ 6.4.2022 - 244 

Autorização para a liminar para exercício imediato do professor Fábio Barbosa 245 

de Lima para assumir a vaga de Professor Contratado III, para atuar nas 246 

disciplinas EDM 0439 Metodologia do Ensino de Espanhol I e EDM 0440 247 

Metodologia do Ensino de Espanhol II, em conformidade com o Edital FEUSP 248 

26/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 249 

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 250 

presentes. 2. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 2.1. Memo. EDM/082/FE/1.4.2022 - 251 

Pedido apresentado pelo professor Agnaldo Arroio para realização de atividade 252 

simultânea (ministrar a disciplina Letramento Midiático na Educação em 253 

Ciências, no Curso de Especialização em Metodologia do Ensino de Ciências 254 

Naturais - 3a Edição, do CDCC), no período de 29 de abril a 21 de julho de 2023, 255 

no total de 32 (trinta e duas) horas anuais. Colocada em discussão e, a seguir 256 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) 257 

votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. Memo. EDM/086/ FE/1.4.2022 - 258 

Pedido apresentado pela professora Lúcia Helena Sasseron para realização de 259 

atividade simultânea (participação em projeto gerido pela Fundação Carlos 260 

Chagas para avaliação dos impactos do Mestrado Nacional Profissional em 261 

Ensino de Física, período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2022. Colocada 262 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 263 

aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. 264 

AFASTAMENTO: 3.1. Memo. EDM/083/FE/1.4.2022 - Pedido de afastamento 265 

apresentado pela professora Marcia Aparecida Gobbi pelo período de seis 266 

meses, a contar de setembro de 2022, para realização de estágio de pós-267 

doutoramento na Università Roma Tre, aprovado pelo Conselho do 268 

Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, em reunião 269 

realizada em 4 de março de 2022. Colocada em discussão e, a seguir em 270 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, 271 

pela unanimidade dos presentes. 3.2. MEMO-EDF –28/2022 - Pedido de 272 



 

afastamento feito pelo Prof. Dr. Bruno Bontempi Jr., no período de 15 de junho 273 

a 14 de setembro de 2022, para realização de estágio de pesquisa. Colocada 274 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 275 

aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.3. Afastamento 276 

da Sra. Marina Beyer Taguchi por motivo de interesse particular 16/05/2022 a 277 

15/11/2024. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 278 

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 279 

presentes. 4. DOAÇÕES: 4.1. Proc. 22.1.270.48.6 - Bens de terceiros - FAPESP 280 

- Profa. Martha Marandino. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 281 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 282 

unanimidade dos presentes. 4.2. Proc. 22.1.431.48.0 - Bens de terceiros - CNPq 283 

- Profa. Martha Marandino. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 284 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 285 

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo, o Senhor Diretor agradeceu a 286 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu Luci Mara 287 

Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, 288 

que será assinada por mim                                                 e pelo Diretor da 289 

FEUSP                                     na reunião em que for discutida e aprovada. São 290 

Paulo, 14 de abril de 2022. 291 


