
 

317ª 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 quinto dia do mês de 4 

setembro de dois mil e vinte dois, realizou-se a 317ª 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 7 

membros: Profas. Dras. Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe do EDA, Kimi 8 

Aparecida Tomizaki, Chefe do EDF; Mônica Caldas Ehrenberg, Chefe do EDM; 9 

Cláudia Valentina Assumpção Galian, representante suplente dos docentes;                      10 

a Senhora Adriana Ranelli Weigel, representante dos funcionários da FEUSP; Profa. 11 

Dra. Vivian Batista da Silva, representando a Escola de Aplicação; as Senhoras Maria 12 

AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnica Financeira; Vânia de Oliveira Moreira 13 

de Campos Machado, representando a Assistência Técnica Administrativa e  Luci 14 

Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica. Justificou ausência: Profa. 15 

Dra. Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento. Tendo em vista a presença dos 16 

membros, a Senhora Diretora, declara aberta a sessão da 317ª Reunião Ordinária do 17 

CTA. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS - 1- Discussão e Votação da 18 

Ata da 316ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, 19 

realizada no dia 11/08/2022. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 20 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 06 (seis) votos e 01 (uma) 21 

abstenção. IIª PARTE - EXPEDIENTE -  1- Expediente da Diretoria da FEUSP: a) A 22 

Profa. Carlota diz que a Reitoria retirou a obrigatoriedade do uso das máscaras. 23 

Entretanto o controle da comprovação da vacina permanece. Isso significa que, na 24 

lista de presença dos alunos, os que não tiverem o símbolo de “@” na frente do nome 25 

não poderão frequentar a disciplina e não poderão ter as suas notas e frequência 26 

registradas; b) Sobre a contratação dos professores efetivos da Escola de Aplicação, 27 

o Sr. João Pacheco, do DRH, informou que a FUVEST manifestou interesse em fazer 28 

esse processo seletivo e que tem condições de fazer as duas fases desse processo; 29 

c) Em relação às contratações dos professores temporários, no período eleitoral, para 30 

a Escola de Aplicação, foi feito um ofício bem fundamentado destacando a 31 

excepcionalidade e que está para análise da Procuradoria Geral. Solicitou-se 32 

brevidade para este caso; d) Sobre a FAFE, o Prof. Maurício Pietrocola e a Profa. 33 

Silvia Trivellato manifestaram o interesse em deixar a presidência da referida 34 



 

Fundação. A Direção solicitou a eles, a partir da indicação das chefias de 35 

departamento,  um relatório circunstanciado, inclusive, com o teor e a situação  dos 36 

processos, de modo que esse relatório passe na Congregação, esclarecendo de 37 

como está a situação atualmente; e) Comenta que a FE obteve duas vagas de 38 

professor titular, uma para o EDA e outra para o EDM e, a partir de agora, os 39 

departamentos deverão providenciar a abertura dos processos para inscrição; f) 40 

Informa que o Prof. Rogério de Almeida compõe a Câmara de Avaliação Institucional 41 

- CAI, aprovado pelo CO, com a indicação da Vice-Reitora, Profa. Maria Arminda, que 42 

tem se mostrado favorável à participação da FE nas instâncias de discussões da 43 

Reitoria;  g) Informa que no dia 12 de setembro, o Prof. Vitor Paro recebeu o título de 44 

Cidadão Paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo, destacando que para a FE 45 

é uma honraria essa homenagem; h) O Museu do Ipiranga reabriu, no dia 1 para 46 

imprensa, no dia 6 teve a abertura oficial e no dia 7 para as escolas públicas e um 47 

outro dia para os trabalhadores que atuaram na reforma. Espera que este seja um 48 

monumento que sirva para retraçar a história do nosso país; i) Informa que aconteceu 49 

a Feira das Profissões, de 1 a 3 de setembro e que foi um sucesso a participação do 50 

público; j) Houve o adiantamento da primeira parcela do 13º salário; k) Houve uma 51 

alteração no Regimento Geral da USP, prevendo a votação por meios eletrônicos, 52 

especialmente no que diz respeito à votação para a escolha de representantes; l) Na 53 

semana de 7 de setembro, houve a programação do “USP Pensa  Brasil”, como uma 54 

iniciativa da Reitoria, mas particularmente da Vice-Reitora, a qual foi muito bem 55 

sucedida, com mesas e debates sobre vários aspectos da questão histórica social do 56 

Brasil; m) O Conselho Nacional de Educação prorrogou por mais dois anos a 57 

implementação da Resolução no. 2, de 2019, dando mais tempo para pensar no 58 

assunto. Por outro lado, informa que não houve um retorno da avaliação que foi feita 59 

do curso de Pedagogia pelo Conselho Estadual de Educação. Será encaminhada pela 60 

Direção uma solicitação ao CEE questionando sobre o andamento do processo e qual 61 

a expectativa que dão em relação aos prazos; A Profa. Carlota passa a palavra ao 62 

Prof. Valdir Barzotto que relata: a) que esteve na reunião do Conselho Gestor e ficou 63 

impressionado com os projetos que existem, como exemplo, a transformação das 64 

calçadas de todos os campi em calçadas acessíveis, de fato, e que estão fazendo 65 

uma pesquisa para saber onde há mais concentração de pessoas para a criação de 66 

um centro de convívio que pudesse ser um ambiente agradável, para que as pessoas 67 

possam estar, esquentar uma comida, tomar um lanche. Disse ainda que estão 68 



 

planejando como seria a paisagem desse centro. E para diferenciar do paisagismo 69 

com árvores e flores, sugeriu a implantação de uma horta, para que as pessoas 70 

pudessem ver a vegetação crescendo e pudessem ver a utilidade para a alimentação. 71 

Na sequência, foi procurado pela arquiteta responsável e parece que será aceita a 72 

proposta de que o centro de convívio tenha hortas. Nesta mesma reunião foi também 73 

apresentado um protótipo de ponto de ônibus, já com um na frente do prédio da 74 

História, onde tem espaços para deixar e levar livros, o que tem sido aceito pela 75 

população. Esse modelo deve ser implantado em toda a Universidade. Além disso, 76 

relataram sobre uma alternativa de que o asfalto usado na universidade seja inibidor 77 

de desenvolvimento de velocidade, para garantir maior segurança, também mais 78 

ecológico e que não seja prejudicial à infiltração de água. Essa participação está 79 

relacionada à Comissão de Espaço Físico e Patrimônio da FEUSP, lembrando que 80 

na reunião passada a Profa. Carlota anunciou que está revitalizando esta Comissão, 81 

a qual ficará sob sua responsabilidade; b) que fizeram uma uma reunião no dia 30 de 82 

agosto, onde relatou como o espaço físico está sendo pensado, no Conselho Gestor, 83 

e quando falou da sugestão sobre a implantação da horta no espaço de convívio da 84 

Universidade, a Sra. Regina disse que os funcionários da FEUSP estavam pensando 85 

em propor uma horta na unidade e ele sugeriu que trouxesse o assunto para a 86 

direção, uma vez que os futuros professores irão conviver com hortas escolares, e se 87 

conviverem com a horta na unidade, será importante para a formação e para a 88 

vivência com a natureza que temos no campus. Não tem referência à horta da Escola 89 

de Aplicação; c) Na Comissão de Espaço Físico definiu-se que um participante da 90 

Comissão subsetorial de Inventários de Bens Móveis e de Estoque, da FEUSP 91 

participará também da Comissão de Espaço Físico e Patrimônio da FEUSP. d) que a 92 

Sra. Regina apresentou um mapa de ocupação das salas na FEUSP, muito 93 

interessante, e que ajudou a pensar como organizar os espaços, de modo a alocar 94 

todos os docentes e os funcionários administrativos. A partir daí, a Profa. Lúcia 95 

Sasseron, vice-chefe do EDM, se encarregou de pensar junto com a Chefia do EDM, 96 

em como alocar os professores temporários que ainda estão fora das salas. A Profa 97 

Kimi também fez uma proposta de organização de uma semana de “limpeza” das 98 

salas e de uma conversa com os docentes aposentados em função do uso das salas 99 

e ficou definido como fariam a determinação dessas normas, em reunião das chefias 100 

de departamento com a comissão de espaço e a direção, uma vez que essa ação 101 

demandará uma infra estrutura mais complexa para que o material a ser retirado não 102 



 

fique nos corredores por muito tempo, pensando também na contratação de pessoal 103 

de apoio. Foi sugerido na proposta, tanto a doação do material descartado para os 104 

alunos como para escolas e/ou instituições que se interessarem pelos livros e não 105 

simplesmente descartar o material, pois se tratam de acervos comprados com 106 

dinheiro público. Depois de algumas discussões, ficou resolvido que seria agendada 107 

uma conversa com os professores aposentados para que eles pudessem opinar sobre 108 

o uso das salas, deixando-os à vontade caso queiram mudar para uma sala 109 

apropriada, podendo permanecer aqueles que ainda usam as salas. e) O professor 110 

Valdir relata, ainda, que participou, representando a direção, de encontro de uma rede 111 

de diretores de Faculdade de Educação da América Latina, de 1 e 3 de setembro, na 112 

Universidade Católica do Chile, com 17 faculdades envolvidas e 23 pessoas 113 

presentes e mais um grupo apresentando trabalhos virtualmente. Esse foi o primeiro  114 

Congresso on line da rede de decanas e decanos de educação latino-americanas, 115 

sob o título "Tecendo diálogos educativos em tempos de incertezas, oportunidade 116 

para formação docente  a partir da educação stein da diversidade e da educação 117 

remota”. Propôs que o segundo Congresso seja feito na Faculdade de Educação da 118 

USP, a ideia foi bem acolhida pelos presentes, mas ainda será decidido na 119 

assembleia desta rede, de modo remoto, na terceira semana de outubro. Disse da 120 

importância que esse encontro aconteça na FEUSP, porque acredita que se tem 121 

muito potencial para ampliar essa rede que conta com cerca de 40 faculdades, e que 122 

na américa latina existe um número maior de universidades e que há muito a contribuir 123 

na reflexão sobre a gestão das faculdades de educação; f) Reforça um pedido para 124 

que, principalmente os funcionários, respondam a um questionário relacionado à 125 

política linguística da USP. Há um grupo envolvido, juntamente com os professores 126 

de língua estrangeira da FE, na construção de uma política linguística para a USP, 127 

que seja uma política acolhedora, que reconheça a existência das diferentes línguas 128 

que convivem na USP. Esse questionário foi distribuído em todas as unidades, para 129 

estudantes, docentes e funcionários, de maneira que se possa ter uma radiografia de 130 

quais línguas falamos; g) A PRG está com o edital aberto para cursos de línguas, para 131 

toda a graduação e toda a comunidade, e acontecerá um seminário de política 132 

linguística da USP em outubro, na qual se pensará junto com todas as Unidades, 133 

quais são as línguas que de fato são necessárias e de que forma todas as pessoas 134 

que têm necessidade de aprender línguas diferentes para que a Universidade possa 135 

atender. A Profa. Carlota passa a palavra à Profa. Vivian. 2 - Expediente da Diretoria 136 



 

da Escola de Aplicação da FEUSP: A Profa. Vivian comunica: a)  algumas iniciativas 137 

de ordem mais pedagógica e que têm fomentado ações muito boas e que contribuem 138 

com os alunos da EA como também com de licenciandos da USP que são as Oficinas 139 

e Clubes de Matemática e de Ciências, este último, semestre passado, já retomou as 140 

atividades presenciais com um número grande de inscrições. Este semestre o clube 141 

de matemática e ciências, que se destina aos alunos do ensino fundamental I, 142 

continua suas atividades no contraturno, com duas novidades: extensão das 143 

atividades para os alunos do ensino fundamental II e também o clube tem feito uma 144 

ação específica com alunos do segundo ano do fundamental I, com atividades que 145 

acontecem semanalmente, e boa parte seguirá até o final do ano, isso integra as 146 

atividades curriculares, garantindo as aulas e imprime uma dinâmica muito boa para 147 

a turma. Tem também as oficinas de Latim, Grego e Fábulas propostas por uma 148 

equipe da FFLCH, que começam a acontecer na Escola de Aplicação e que já vem 149 

sendo realizada na Escola Municipal Amorim Lima. O Clubinho de Línguas será 150 

retomado na próxima semana. Outra ação é sobre as hortas: a EA já vinha contando 151 

com a sua horta-laboratório que era usada predominantemente pelos alunos do 152 

primeiro e do segundo ano do ensino fundamental I, e que no momento está em 153 

reforma e, para que os trabalhos com a horta não sejam abandonados, algumas 154 

alternativas foram propostas. Há um grupo que é o grupo da horta que reúne 155 

professoras do ensino fundamental I, a Profa. Lilian, da área de Ciências e 156 

professoras da FEUSP, Lúcia Sasseron, Martha Marandino e Mônica Pinazza. A 157 

Profa. Mônica Pinazza está à frente do LABRIMP que tem um espaço físico que pode 158 

ser pensado para uso da horta e para outros usos, já podendo contar com verba do 159 

PDDE, para colocar essa dinâmica em movimento. b) Com relação às obras do bloco 160 

A, essas estão acontecendo e espera-se que se conclua no período previsto. Essa 161 

reforma está permitindo repensar o térreo do bloco A de maneira que algumas salas 162 

que estavam dispersas ou que eram muito pequenas, possam ser rearranjadas e 163 

serem mais funcionais. Inclusive, a Arquiteta da Superintendência do Espaço Físico 164 

esteve na EA e propôs um rearranjo nas salas do térreo do Bloco A, de modo que as 165 

salas de Artes fiquem integradas e próximas umas das outras, formando uma espécie 166 

de complexo e pensar numa revitalização mais eficiente e funcional. c) Sobre o Edital 167 

PROIAD - Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento na Docência em Línguas, anos 168 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação em Museus - Edital  PROIAD - 169 

PRG/Santander nº 02/2022 está com inscrições abertas até o dia 16/09/2022. Esse 170 



 

edital foi uma maneira de abrigar os estagiários com atividades remuneradas, atuando 171 

na Escola de Aplicação, principalmente no período da tarde, onde localizou-se uma 172 

série de necessidades, para além da necessidade de professores para cobrir a carga 173 

horária. A EA tem também alguns desafios com relação à saída de funcionários de 174 

apoio técnico pedagógico e que já estavam com número reduzido, os quais atuam 175 

com a entrada de alunos, no momento de intervalo, hoje com apenas 3 funcionários 176 

e com quase 800 alunos e, para cobrir todas as necessidades, além das logísticas, 177 

precisava de um trabalho mais pedagógico e de formação para além da sala de aula, 178 

um projeto educativo mais amplo. Pensando nessas questões, a saída que se 179 

encontrou foi a solicitação de estagiários junto a esse programa, que vai incluir 180 

iniciativas relacionadas ao ensino de línguas para a comunidade USP e também 181 

educação em Museus. Irão se inscrever estudantes de diferentes áreas da 182 

Universidade e, para o ensino fundamental I, os estudantes devem se vincular à área 183 

da Pedagogia. Após a próxima semana uma comissão cuidará da seleção desses 184 

estagiários, essa comissão será formada com representantes da área do ensino de 185 

línguas, da Escola de Aplicação e dos museus. A Profa. Carlota passa a palavra para 186 

os membros.  3 - Expediente dos Membros: 1) A Sra. Adriana fala da continuidade 187 

dos trabalhos do Núcleo de Funcionárias da FEUSP - NUFFE, e que no último CTA 188 

informou sobre um questionário que havia sido enviado para  as colegas, vítimas de 189 

epiódios de assédio sexual, e  que, após recebidos os questionários, fizeram uma 190 

análise bem detalhada do que foi relatado, resultando na produção de um dossiê bem 191 

completo que foi enviado à Profa. Carlota que acolheu rapidamente, com uma leitura 192 

atenta e cuidadosa, respondendo prontamente aos e-mails. Nesse momento, diante 193 

da gravidade do que foi apresentado, irão conversar com as colegas que se 194 

identificaram para dar os encaminhamentos necessários. Agradece à Profa. Carlota 195 

pelo apoio e pelo cuidado com o caso. 2) A Profa. Carlota fala sobre o seminário que 196 

seu grupo de pesquisa tem organizado para acontecer na próxima semana, de 197 

19/09/2022 a 23/09/2022, tardes e noites, intitulado “Escola pesquisa, o mundo digital  198 

pós-pandemia: desafios e perspectivas”, trará pesquisadores de diferentes 199 

quadrantes, França, Portugal, Inglaterra, vários do Brasil, para discutir temas que 200 

considera fundamental nesse momento de pandemia e convida toda a comunidade 201 

FEUSP. 3) A Profa. Carmen Sylvia parabeniza a Profa. Carlota pelo desenvolvimento 202 

desse seminário em termos das políticas públicas de educação, das políticas 203 

pedagógicas, das políticas de permanência. Coloca a importância de um outro 204 



 

seminário que está realizando, que é o dos 30 anos de existência do Centro de 205 

Memória, que será realizado durante todo o semestre, começou nesta semana com 206 

seminários de lançamento das comemorações, com a presença da Profa. Carlota, de 207 

ex-coordenadoras, do Prof. Roni, que está atualmente fazendo parte da coordenação 208 

do CME, dando sequência em outubro, com debates sobre as políticas voltadas aos 209 

trabalhadores, sobre a escola libertária, a escola racionalista, a escola anarquista que 210 

existiu em São Paulo, entre 1911 a 1919, com a perspectiva de mostrar a fertilidade 211 

dessa documentação para produção de novos trabalhos, teses, artigos, livros. O 212 

objetivo é anunciar a riqueza do acervo do Centro de Memória. O mesmo se dará em 213 

novembro com outros acervos e a parceria que fizeram com escolas profissionais e 214 

técnicas do estado de São Paulo, analisando o segmento desses projetos, por 215 

exemplo, no Centro Paula Souza, que hoje triplicaram o número de escolas com 216 

centros de documentação, com centros de memória e que tem uma atividade grande 217 

na realização da problematização dessa documentação, na forma de pesquisas, de 218 

seminários. Pretendem fazer outras discussões, bem como organizar uma recepção 219 

para receber, na forma de doação para o Centro de Memória da FEUSP, da Profa. 220 

Maria de Lourdes Janotti (FFLCH-História), documentação do Colégio de Aplicação. 221 

Pretendem ainda realizar outros encontros com o Museu do Brinquedo, o LABRIMP, 222 

a Biblioteca e finalizar com a participação da Profa. Ana Maria Camargo, 223 

representante maior das arquivistas.  A Profa. Carlota, em nome da direção, 224 

parabeniza a Profa. Carmen, diz que a primeira atividade foi muito rica porque 225 

demonstrou a fertilidade do Centro de Memória e a seriedade desse projeto tão bem 226 

construído ao longo desses 30 anos. 4) A Sra. Maria Auxiliadora, Assistente Técnica 227 

Financeira, informa sobre a portaria do Reitor na qual designou uma comissão setorial 228 

de Inventário de Bens Móveis e Estoques. A criação dessa comissão foi em 229 

atendimento a um decreto do governador e que a partir de agora, anualmente, terá 230 

que ter um inventário totalmente regular de todos os bens da unidade e que não só 231 

será apresentado à Reitoria, como também ao governador do Estado de São Paulo. 232 

Foi também determinada a criação de comissões subsetoriais, uma comissão em 233 

cada unidade. Na FEUSP foram indicados os funcionários Ilson Akira, Chefe da 234 

Contabilidade; Ana Cláudia Campelo, responsável pelo Serviço de Materiais e a 235 

própria Maria para coordenar os trabalhos da Faculdade. Diz que, paralelamente, 236 

pediu à direção que fosse formado um grupo de trabalho para ajudar na localização 237 

dos bens, uma vez que existem mais de 1500 bens não localizados que estavam sob 238 



 

a responsabilidade de 47 servidores já aposentados, então será necessário que tais 239 

bens sejam localizados, passando  para a responsabilidade de quem os está usando, 240 

atualmente. Informa ainda que esse trabalho tem que ser realizado em 10 dias no 241 

mês de outubro. Comenta que o trabalho será vasto e permanente e pretende contar 242 

com o auxílio do Prof. Valdir Barzotto, pela Comissão de Espaço Físico, para ter uma 243 

melhor identificação dos espaços, em virtude da alteração dos vários espaços, para 244 

que assim, possam direcionar corretamente os bens que ali se encontram e definir os  245 

responsáveis por eles e também realizar a checagem dos bens registrados que não 246 

foram localizados. Diz que será preciso a colaboração de todos os setores e pessoas 247 

para desenvolver esse trabalho. A Profa. Monica Caldas pergunta sobre qual a 248 

pessoa do departamento que deverá integrar esse GT, sendo esclarecido que melhor 249 

seria a participação de um servidor administrativo. Nada mais a tratar no Expediente 250 

dos membros, a Profa. Carlota passa para a IIIª PARTE - ORDEM DO DIA 1. 251 

CONCURSO PÚBLICO: 1.1. Of. EDM/05/11082022 - REFERENDAR - Solicita a 252 

concessão de um claro efetivo em RDIDP (40 horas semanais), a ser destinado à 253 

área de Ensino de Ciências e Matemática - subárea Ensino de Ciências Biológicas. 254 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 255 

(CTA) referendou por 08 (oito) votos. 2. PROCESSO SELETIVO: 2.1. RELATÓRIO 256 

FINAL: 2.1.1. REFERENDAR - EA - Relatório final do Processo Seletivo - Edital 257 

85/2022 - Etapa Mestre. Colocada em discussão, e, a seguir em votação, o Conselho 258 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos. 2.2. AUTORIZAÇÃO 259 

PARA LIMINAR E CONTRATAÇÃO: 2.2.1. OF/SD/224/26082022 - REFERENDAR 260 

- EA - Pedido de liminar e contratação - Edital 85/2022 - Profa. Fernanda Guinoza 261 

Matuda (Doutor) e a Profa. Ana Claudia Florindo Fernandes (Mestre). Colocada em 262 

discussão, a Profa. Vivian esclarece que a solicitação, em virtude do período eleitoral, 263 

passa pela Procuradoria Geral para análise e aprovação. A seguir foi colocado em 264 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos. 3. 265 

RELATÓRIO: 3.1. Memo. EDA/67/05092022 - Projeto de Estágio do Prof. Dr. 266 

Eduardo Januário, com parecer de mérito, favorável, emitido pela Profa. Dra. Ursula 267 

Dias Peres da EACH/USP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 268 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos. 3.2. Memo. 269 

EDM/176/02092022 - Projeto de Estágio do Prof. Dr. Mairon Escorsi Valério, com 270 

parecer de mérito, favorável, emitido pela Profa. Dra. Flávia Schilling, docente 271 

aposentada sênior do EDF/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 272 



 

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos. 3.3. Memo. 273 

EDF/68/13092022 - Relatório de Pós-doutoramento realizado no período de fevereiro 274 

de 2020 a março de 2021, realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da 275 

Educação da Universidade do Porto – FPCEUP - Portugal pela Profa. Cássia 276 

Geciauskas Sofiato. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 277 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos. 4. ATIVIDADE 278 

SIMULTÂNEA: 4.1. Memo. EDM/174/02092022 - Pedido apresentado pelo Prof. Dr. 279 

Marcos Garcia Neira para realização de atividade simultânea (produção de conteúdos 280 

para os cursos de licenciatura da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em 281 

conjunto com a Profa. Vivian Batista da Silva), que será realizada no período de 282 

outubro a dezembro de 2022, com dedicação de 4 (quatro) horas semanais. Colocada 283 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 284 

referendou por 06 (seis) votos e 01 (uma) abstenção. 4.2. Memo. EDM/175/02092022 285 

- Pedido apresentado pela Profa. Dra. Vivian Batista da Silva para realização de 286 

atividade simultânea (produção de conteúdos para os cursos de licenciatura da 287 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em conjunto com o Prof. Marcos Garcia 288 

Neira), que será realizada no período de outubro a dezembro de 2022, com dedicação 289 

de 4 (quatro) horas semanais. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 290 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 06 (seis) votos e 01 (uma) 291 

abstenção. 5. AFASTAMENTO: 5.1. EDM - Pedido de afastamento da Profa. Dra. 292 

Martha Marandino de 07/11/2022 a 04/02/2023, para o Centro de Estudos Sociais 293 

da Universidade de Coimbra - Portugal, para realização de programa de pós-294 

doutorado ou congênere. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 295 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos e 01(uma) 296 

abstenção. 5.2. EA - Pedido de Afastamento da Profa. Claudia Viegas Saraiva de 297 

17/10/2022 a 19/10/2022, para Cuiabá-MT no XXIII Congresso Brasileiro de 298 

professores de francês. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 299 

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos. 6. DOAÇÕES: 6.1. Proc. 300 

22.1.814.48.6 - Registro de Bens de terceiros - Profa. Anete Abramowicz. 301 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 302 

(CTA) referendou por 08 (oito) votos. 6.2. Proc. 22.1.815.48.2 - Registro de Bens de 303 

terceiros - Prof. Nélio V. Bizzo. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 304 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos. 6.3. Proc. 305 

22.1.816.48.9 - Registro de Bens de terceiros - Profa. Martha Marandino. 306 



 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo 307 

(CTA) referendou por 08 (oito) votos. 7. OUTROS ASSUNTOS: 7.1. EA - Aditamento 308 

à Portaria Interna – FEUSP nº 36, de 04 de dezembro de 2018, no que se refere 309 

ao controle da jornada de trabalho por meio do Registro Eletrônico de Ponto – 310 

REP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 311 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos. Nada mais havendo, a Senhora 312 

Diretora agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E, para 313 

constar, eu Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e 314 

digitei a presente ata, que será assinada por mim                         e pela Diretora da 315 

FEUSP                                     na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 316 

15 de setembro de 2022. 317 


