
 

316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE 1 

DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Conforme Res. nº 2 

7945, de 27/03/2020, alterada pela Resolução 7956/2020 de 08/06/2020, que 3 

autoriza reunião à distância. Às nove horas do décimo primeiro dia do mês de 4 

agosto de dois mil e vinte dois, realizou-se a 316ª Reunião Ordinária do Conselho 5 

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

Senhora Diretora Profa. Dra. Carlota Boto, e com a presença dos seguintes membros: 7 

Profas. Dras. Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe do EDA, Cássia Sofiato 8 

Geciauskas, Vice-Chefe do EDF; Mônica Caldas Ehrenberg, Chefe do EDM; Maria 9 

Letícia Barros Pedroso Nascimento, representante dos docentes; Dina Carla da Costa 10 

Bandeira, representante discente da pós-graduação; Adriana Ranelli Weigel, 11 

representante dos funcionários da FEUSP; a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva, 12 

representando a Escola de Aplicação; a Senhora Maria AuxiIiadora Riul de Freitas, 13 

Assistente Técnica Financeira; a Senhora Nanci Del Giudice Pinheiro, representando 14 

a Assistência Técnica Administrativa; Senhora Nicolly Soares Leite, representante da 15 

Biblioteca e Documentação; a Senhora Solange Cleide Francisco, Assistente Técnica 16 

Acadêmica. Justificou ausência: Kimi Aparecida Tomizaki. Tendo em vista a presença 17 

dos membros, a Senhora Diretora, declara aberta a sessão da 316ª Reunião Ordinária 18 

do CTA. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS - 1 - Discussão e Votação 19 

da Ata da 315ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da 20 

FEUSP, realizada no dia 14/07/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 21 

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 05 (oito) votos e 02 (duas) 22 

abstenções. IIª PARTE - EXPEDIENTE 1- Expediente da Diretoria da FEUSP: Profa. 23 

Carlota diz que a Congregação se manifesta sobre a cátedra de educação básica de 24 

Alfredo Bosi do IEA e sobre um artigo publicado em 13/07, relata que essa cátedra 25 

teria criado um curso interdisciplinar em ciências. Esse curso está tramitando e não 26 

passou sequer no CoG. Foi questionado o fato de estar sendo apresentado como se 27 

fosse uma nova licenciatura, que não dialogou em nada com a FE. Esse documento 28 

foi para o Jornal da USP e, também para a cátedra, que depois, soube que o diretor 29 

do jornal da USP enviou o documento para a cátedra pedindo explicações. Foi 30 

aprovada na Congregação, uma nota, que consta na página da Faculdade, escrita 31 

pela Profa. Cláudia Galian acerca da Resolução 2/2019 do Conselho Nacional de 32 

Educação. Essa resolução, na verdade rompe a formação unitária do curso de 33 

Pedagogia e separa a formação de ensino fundamental da formação de educação 34 



 

infantil e coloca a gestão, quase como uma habilitação, posterior a conclusão do 35 

curso. Os presentes manifestam-se contrários à implementação dessa resolução. 36 

Esse texto, que é muito bem fundamentado, pode ser encontrado no site da 37 

Faculdade. O Prof. Marcos Neira enviou uma mensagem dizendo que o Conselho 38 

Nacional de Educação aprovou anteontem a prorrogação da implementação da 39 

resolução 2/2019 para Dezembro de 2023 e que entende como sendo um recuo 40 

dessa ação. A professora Carlota diz ainda que, na Congregação discutiu-se uma 41 

questão que tem preocupado as chefias de departamentos, que é a situação do 42 

espaço físico na Faculdade. Ficou combinado que as três chefias se reunissem e 43 

fizessem uma carta solicitando aos professores(as) aposentados, especialmente para 44 

os que não são seniors, que desocupassem as suas respectivas salas, porque tal 45 

como se encontram as salas hoje, especialmente as do EDM, não tem como colocar 46 

os professores recém contratados nas salas, pois não há espaço. Essa comissão será 47 

presidida pelo Prof. Valdir e terá representantes da ATad, Atac e dos três 48 

departamentos. O projeto executivo do elevador nos foi informado que está pronto, a 49 

lanchonete está encaminhada para reforma e chegará para a FE um desfibrilador, 50 

que exigirá treinamento para que se possa utilizar esse material. Relata sobre a 51 

Escola de Aplicação, das contratações dos professores efetivos da escola. Que 52 

esteve com o DRH e que eles sequer sabiam das vagas autorizadas, que então 53 

solicitou da Vice-Reitoria que formalizasse essa concessão junto ao DRH. A Profa. 54 

Maria Arminda fez isso imediatamente e foram chamados ao DRH, e acompanhados 55 

pela Profa. Vivian, Vânia e Regina, discutiram a maneira pela qual esse concurso irá 56 

acontecer, a Escola ficará responsável por fazer a escala de prioridades desse 57 

concurso para saber quantos editais e quais áreas, e elaborará o programa do 58 

processo seletivo e que essa seleção será feita por órgão externo. A intenção era 59 

fazer todo processo aqui na Faculdade, mas poderia aumentar a probabilidade de 60 

recurso, pois temos pouca experiência em concurso dessa magnitude porque haverá 61 

muitas inscrições para as vagas e pode chegar por volta de mil inscrições e não temos 62 

logística para dar conta de tudo isso. A proposta é de que a primeira fase ficasse por 63 

conta da instituição externa, coordenada pelo DRH e a segunda etapa, que seria as 64 

aulas didáticas, ficaria por conta da Faculdade de Educação, o Prof. Wilson ficou de 65 

verificar essa possibilidade disso ocorrer e daria um retorno. Os professores 66 

temporários poderão ser contratados via liminar. A respeito dos docentes da FEUSP 67 

fez-se uma reunião com as chefias dos departamentos e dividiu-se os sete claros 68 



 

entre os departamentos e houve uma justificativa para relatar as discussões e onde 69 

se alocou as vagas. Profa. Carlota esclarece que as 19 vagas serão para a Escola de 70 

Aplicação e outras sete para docentes. Comenta sobre o movimento de núcleo de 71 

mulheres das funcionárias que promoveu um encontro com uma promotora pública 72 

sobre a questão do assédio. 2 - Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação 73 

da FEUSP: Profa. Vivian diz que as questões foram contempladas na fala da Profa. 74 

Carlota e muitas compõem a Pauta. Traz ao CTA um agradecimento, e de que fica 75 

muito claro de toda uma movimentação em torno da EA vem por conta de uma 76 

situação de urgência, que vai se colocando para evitar no limite a suspensão de aulas, 77 

que foi algo que aconteceu, serão repostas e para que não aconteça novamente com 78 

a saída de duas professores temporárias ficariam sem aulas e para que as turmas do 79 

segundo ano tenham aulas, uma alternativa foi o clube de matemática e ciências com 80 

encontro semanais e o esforço para que nenhuma turma seja prejudicada. Fica o 81 

agradecimento ao clube da matemática, equipe da EA e da FE para que consiga dar 82 

conta da aprendizagem dos alunos. 3 - Expediente dos Membros: Adriana diz que 83 

se conseguiu fazer uma reunião presencial com funcionários, e Reinaldo trouxe 84 

alguns informes das atividades do sindicato, reunião com a COPERT. Nas reuniões 85 

com a Reitoria tem se tentado tratar de pautas específicas de aumento salarial, dos 86 

vales, com relação ao abono de final de ano. Outra questão é sobre o adoecimento 87 

de funcionários por saúde mental, questão que o Reinaldo trouxe para a reunião de 88 

funcionários. Segundo ponto: O núcleo de funcionárias da FEUSP, que houve a 89 

primeira atividade com a promotora legal popular Thalita Jacobelis, em uma tarde 90 

tivemos em torno de 50 pessoas. A Thalita contou um pouco das atividades das 91 

promotoras no sentido de fazer o acolhimento às mulheres que são vítimas de 92 

violência com ações educativas, esclareceu a tipificação da violência contra as 93 

mulheres. Nesse momento foi feito um formulário onde havia perguntas às 94 

funcionárias para que pudessem relatar situações de assédio sexual que por ventura 95 

tenha acontecido. Depois que colher as informações e fazer uma documentação e 96 

encaminhar para comissão processante fazendo uma descrição dos relatos. Adriana 97 

agradece formalmente a direção pelo apoio que tem dado nas atividades do Núcleo. 98 

IIIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA DE 99 

PROCESSO SELETIVO: 1.1.1. Of. EA/120/20072022 - REFERENDAR - Solicita 100 

abertura de processo seletivo para a contratação de 2 (dois) professores para atuar 101 

no Ensino Fundamental I, claros nºs 1251341 e 1251317, para a Escola de Aplicação. 102 



 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 103 

(CTA) referendou por 08 (oito) votos. 1.2. COMISSÃO JULGADORA E INSCRITOS: 104 

1.2.1. Of. EA/124/04082022 - REFERENDAR - Composição da Comissão Julgadora 105 

e aprovação dos inscritos no Processo Seletivo para a contratação de 2 (dois) 106 

professores para atuar no Ensino Fundamental I, claros nºs 1251341 e 1251317, para 107 

a Escola de Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 108 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos. 1.3. RELATÓRIO 109 

FINAL: 1.3.1. REFERENDAR - Resultado final do Processo Seletivo para contratação 110 

de 2 (dois) Professores para o Ensino Fundamental I, Edital FEUSP Nº 85/2022. 111 

(etapa Doutor). Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 112 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos. 2. AUTORIZAÇÃO PARA 113 

LIMINAR: 2.1. Of. EA/95/13062022 - REFERENDAR - Solicita autorização para 114 

liminar a partir de 20/06/2022, da Profa. MARIA CLAUDIA ALVES DE SANTANA 115 

REGIS, claro nº 1250736, para atuar como Professora de Educação Especial na 116 

Escola de Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 117 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos. 3. AUTORIZAÇÃO 118 

PARA CONTRATAÇÃO: 3.1. Of. EA / 94 / 13062022 - REFERENDAR - Contratação 119 

da Profa. MARIA CLAUDIA ALVES DE SANTANA REGIS, claro nº 1250736, para 120 

atuar como Professora de Educação Especial na Escola de Aplicação. Colocada em 121 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 122 

referendou por 08 (oito) votos. 4. ATIVIDADE SIMULTÂNEA: 4.1. Memo. EDM/163/ 123 

05082022 - Pedido apresentado pelo Prof. Agnaldo Arroio para realização de 124 

atividade simultânea (participação no Programa “Formação Didático-Pedagógica para 125 

Cursos na Modalidade a Distância” da UNIVESP), que será realizada no período de 126 

16/8/2022 a 31/12/2022, com dedicação de 8 (oito) horas semanais. Colocada em 127 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 128 

por 07 (sete) votos e 1 (uma) abstenção. 5. RELATÓRIO: 5.1. Memo. 129 

EDF/61/10082022 - Projeto de Estágio do Professor Felipe de Souza Tarábola com 130 

parecer de mérito, favorável, emitido pelo Prof. Rogério de Almeida (EDA/FEUSP). 131 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 132 

(CTA) aprovou por 08 (oito) votos. 6. CLARO EFETIVO: 6.1. Of. EDM/03/08082022 - 133 

Solicita a concessão de um claro efetivo em RTC para abertura de concurso público, 134 

a ser destinado à área de Linguagem e Educação - subárea Espanhol. Colocada em 135 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 136 



 

por 08 (oito) votos. 6.2. Of. EDM/04/10082022 - Solicita a concessão de um claro 137 

efetivo em RDIDP para abertura de concurso público, a ser destinado à área de 138 

Didática - subárea de Educação Especial. Colocada em discussão e, a seguir em 139 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos. 6.3. 140 

Memo. EDF/63/09082022 - Solicita concessão de claros efetivos, para serem 141 

distribuídos entre as áreas de Filosofia e Psicologia. Colocada em discussão e, a 142 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito). 143 

6.4. Memo. EDA/56/10082022 - Justificativa do EDA para solicitação de novos claros 144 

efetivos. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 145 

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos e 1 (uma) abstenção. 7. OUTROS 146 

ASSUNTOS: 7.1. REFERENDAR - PROPOSTA DE ESTÁGIO REMUNERADO 147 

PARA EAFEUSP – PARCERIA COM A PRG. Colocada em discussão e, a seguir em 148 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos e 01 149 

(uma) abstenção. Profa Carlota faz agradecimento à Profa. Livia de Araujo Donnini 150 

Rodrigues, que substituiu a Profa Vivian na direção de EA, e a Profa. Ana Paula 151 

Zerbato que contribuiu para a elaboração desse projeto de estágio remunerado, a 152 

Profa Ana Zerbato teve um papel determinante nessa solicitação. Um trabalho em 153 

conjunto que tem todo o mérito de um trabalho coletivo. 7.2. Alteração de jornada 154 

de trabalho de Tatiana Reschke de 40hs para 30hs. Colocada em discussão e, a 155 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 156 

votos. Nada mais havendo, a Senhora Diretora agradeceu a presença de todos e deu 157 

por encerrada a reunião. E, para constar, eu Solange Cleide Francisco, Assistente 158 

Técnica Acadêmica-Substituta, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por 159 

mim                                                 e pela Diretora da FEUSP                                     na 160 

reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 11 de agosto de 2022. 161 


