
289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE 1  

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Às nove horas e trinta 2  

minutos do décimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte, na sala 101 do 3  

Bloco A, realizou-se a 289ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 4  

(CTA) da Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor 5  

Doutor Marcos Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Professores 6  

Doutores Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; Rubens Barbosa de Camargo, Chefe 7  

do EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; Agnaldo 8  

Arroio, Chefe do EDM; Ana Luiza Jesus Costa, representante dos docentes; Professora 9  

Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação; Senhor Reinaldo Santos de Souza, 10  

representante dos servidores da FEUSP e Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Regina 11  

Sonia da Silva Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico 12  

Administrativo. As Senhoras Maria AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnico 13  

Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo e Léia Mota 14  

Tácito, representando a Diretora de Biblioteca e Documentação, compareceram à 15  

sessão como convidados da Direção. Tendo em vista a presença dos membros o 16  

Senhor Diretor declara aberta a sessão da 289ª Reunião Ordinária do CTA. Iª PARTE  17  

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS  Item 1. Discussão e votação da Ata da 287ª 18  

Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo da FEUSP, realizada no dia 19  

11/12/2019. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 20  

Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos e 02 (duas) abstenções. Item 2. 21  

Discussão e votação da Ata da 288ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico 22  

Administrativo da FEUSP, realizada no dia 12/02/2020. Colocada em discussão e, a 23  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos 24  

e 02 (duas) abstenções. IIª PARTE  EXPEDIENTE  Item 1. Expediente da Diretoria 25  

da FEUSP. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira, inicialmente, 26  

solicita a inclusão de um item sobre o coronavírus (COVID-19), sendo aprovada pela 27  

unanimidade dos membros. A seguir, informa que ontem realizou, juntamente, com a 28  

29  

da FEUSP. Na sequência, comenta sobre a reunião dos Dirigentes das unidades 30  

administrativas da USP, que aconteceu em Ribeirão Preto, SP, onde o Reitor fez um 31  

balanço da Reitoria e dos projetos para os dois próximos anos, quando mencionou 32  

futuros contratos de funcionários especializados. Informa, na ocasião, que na reunião do 33  



Conselho Universitário, realizada no dia 10, foi lançada a progressão horizontal dos 34  

docentes (avaliação) e que também foi feita a leitura de um ofício elaborado pelas três 35  

chefias e direção, aprovado pela Congregação, após reunião realizada com a Professora 36  

Doutora Sonia Maria Vanzella Castellar, atual membro da CERT, a respeito do 37  

tratamento da CERT em relação aos estágios probatórios em RDIDP de docentes da 38  

FEUSP.  Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos complementa 39  

que na reunião dos dirigentes, as Pró-Reitorias pleitearam a reeleição com exceção da 40  

Pró-Reitoria Adjunta de Pesquisa que será substituída e também foi apresentado o novo 41  

Superintendente da SAS, Professor Doutor Gerson Yukio Tomanari, docente do IP/USP 42  

e ex-Chefe de Gabinete do Reitor, que apresentou informações sobre o que encontrou, 43  

sobretudo, a questão  dos restaurantes, moradia e também o olhar sobre a questão 44  

maior que é a humanização dos problemas. Menciona, por último, que foi a fala da 45  

Procuradoria Geral da USP sobre cuidados que se deve ter no acompanhamento muito 46  

de perto das licitações, concursos, contratos, para que não ocorram falhas e que estão 47  

lá para dirimir quaisquer dúvidas sobre a administração. Item 2. Expediente da 48  

Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a Professora Marlene 49  

Isepi informa que está fechando os editais para as vagas concedidas para Professores 50  

de Arte, Biologia/Ciência e Ensino Fundamental I, devido à urgência para abertura das 51  

inscrições para os processos seletivos e, na oportunidade, agradece, à direção da FE e 52  

ATAc e também aos professores que estão aceitando compor as comissões julgadoras. 53  

A propósito do assunto, o Senhor Diretor explica que teve uma conversa bem tensa com 54  

o Pró-Reitor de Graduação da USP, sobre a responsabilidade do Diretor, quando dos 55  

afastamentos das Professoras Doutora Márcia Aparecida Gobbi e Cássia Geciauskas 56  

Sofiato e encaminhamento da solicitação de claros temporários para suprir a demanda 57  

de disciplinas das docentes acima mencionadas. Item 3. Expediente dos Membros do 58  

CTA da FEUSP: Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos de Souza informa que esta é 59  

a sua última sessão do colegiado que participa, uma vez que acaba o seu mandato e 60  

que foi eleito representante dos funcionários da USP no Conselho Universitário, que por 61  

sua vez está liberado das suas atribuições na unidade para prestar atividades sindicais. 62  

A seguir, a Senhora Adriana Ranelli Weigel, representante dos funcionários no CTA, faz 63  

a leitura de uma minuta de moção, na seguinte conformidade: Boa tarde. Na reunião 64  

realizada ontem, dia 27/02, foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, uma carta 65  

pública à comunidade FEUSP sobre o caso de mal trato feito por um docente a duas 66  

funcionárias terceirizadas da faculdade, cobrando também esclarecimentos da direção 67  



sobre os desdobramentos do caso. Encaminho a nota aprovada abaixo: À comunidade 68  

da Faculdade de Educação da USP. No dia 23/10/2019, pouco depois das 7h, duas 69  

colegas funcionárias terceirizadas da FEUSP foram surpreendidas aos gritos pelo 70  

professor Marcelo Giordan, que reclamava por elas terem informado a uma aluna sua 71  

que o acesso aos laboratórios do bloco B da faculdade ocorre a partir das 7h30 e, por 72  

isso, a porta do corredor estava encostada. Ressalta-se que a definição de horário de 73  

acesso aos prédios não é de responsabilidade dessas funcionárias. Ao encontrar as 74  

colegas muito abaladas, sendo que uma delas passava mal com a pressão arterial 75  

alterada, outras funcionárias as auxiliaram a levar à direção da Faculdade o ocorrido, 76  

juntando rapidamente relatos das duas trabalhadoras e de testemunhas. Em duas 77  

conversas com a direção foi frisada a preocupação não apenas de que a reclamação 78  

sobre a postura do professor não desse em nada, mas de que as funcionárias não 79  

sofressem qualquer represália (como a transferência de setor ou mesmo a demissão) e, 80  

diante do comprometimento de que as trabalhadoras não sofreriam retaliações por parte 81  

da FEUSP ou da empresa terceirizada, os/as funcionários(as) que acompanhavam o 82  

caso concordaram em realizar os procedimentos formais indicados, encaminhando os 83  

documentos para discussão no CTA. Na reunião do CTA, diferentemente do 84  

entendimento de nosso representante de que a direção tinha em mãos elementos 85  

suficientes para aplicar uma penalidade disciplinar ao professor, não sem antes dar a ele 86  

o direito de se defender, o colegiado optou por abrir uma comissão processante. 87  

Passados quatro meses do ocorrido viemos a público lamentar que nenhuma medida 88  

tenha sido efetivamente tomada para responsabilizar o professor, que segue impune e 89  

constrangendo outras servidoras com conhecimento da direção. Vemos que foi um 90  

equívoco seguir esperando a anunciada resolução institucional enquanto ambas 91  

funcionárias terceirizadas foram transferidas da FEUSP e uma já foi, inclusive, demitida. 92  

Nos causa estranhamento as coincidências sobre a situação das duas funcionárias ter 93  

se tornado insustentável na Faculdade precisamente após a justa denúncia que fizeram 94  

do professor e solicitamos esclarecimentos da direção sobre a autorização para que 95  

ambas deixassem seus postos na FEUSP supostamente por questões alheias a este 96  

tema quando estavam em situação tão delicada e ainda sem nenhuma resolução para o 97  

caso. Além disso, reivindicamos informações sobre a comissão processante 98  

estabelecida tais como sua composição e o prazo para que finalize os trabalhos. 99  

Reunião de funcionárias . Com a palavra, o Senhor Diretor 100  

agradece a participação do Senhor Reinaldo de Souza durante a sua gestão e que a 101  



Comissão processante está trabalhando conforme a legislação vigente. IIª PARTE  102  

ORDEM DO DIA  1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. ABERTURA: 1.1.1. Of. 103  

EA/06/19022020 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para contratação 104  

de 1 (um) Professor de Biologia (Ciências). Contratado I, II ou III, por prazo 105  

determinado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 106  

Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 107  

1.1.2. Of. EA/07/19022020 - REFERENDAR - Abertura de Processo Seletivo para 108  

contratação de 1 (um) Professor de Educação Especial. Contratado I, II ou III, por 109  

prazo determinado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 110  

Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 111  

presentes. 1.1.3. Of. EA/15/10032020 - Abertura de Processo Seletivo para 112  

contratação de 1 (um) Professor de Biologia (Ciências). Contratado I, II ou III, por 113  

prazo determinado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 114  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 115  

presentes. 1.1.4. Of. EA/16/06032020 - Abertura de Processo Seletivo para 116  

contratação de 1 (um) Professor para o Ensino Fundamental I. Contratado I, II ou 117  

III, por prazo determinado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 118  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 119  

presentes. 1.1.5. Of. EA/17/06032020 - Abertura de Processo Seletivo para 120  

contratação de 1 (um) Professor de Arte (Música). Contratado I, II ou III, por prazo 121  

determinado. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 122  

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. 123  

CLARO TEMPORÁRIO: 1.2.1. Memo. EDM/41/06032020 - Solicitação de 1 (um) claro 124  

temporário para as disciplinas: EDM01111 - Didática I, EDM1112 - Didática II 125  

(Pedagogia) e EDM0402 Didática (Licenciaturas). Colocada em discussão e, a seguir 126  

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 127  

unanimidade dos presentes. 1.2.2. Memo. EDM/42/06032020 -  Solicitação de 1 (um) 128  

claro temporário para as disciplinas: EDM00323 - Metodologia do Ensino de 129  

Português: a alfabetização, EDM0349 - Fundamentos Teórico-Metodológicos da 130  

Alfabetização, EDM0405 - Metodologia do Ensino de Português I, EDM406 - 131  

Metodologia do Ensino de Português II, EDM0449 - Metodologia do Ensino de 132  

Linguística I e EDM0450 - Metodologia do Ensino de Linguística II. Colocada em 133  

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

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.3. Memo. EDM/43/06032020 -  135  



 Solicitação de 1 (um) claro temporário para as disciplinas: EDM0340 - Projeto de 136  

Estágio em Docência em Educação Infantil, EDM1327 - Educação Infantil e 137  

EDM0669 - Brinquedos e Brincadeiras na Ed. Infantil. Colocada em discussão e, a 138  

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

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2.4. Memo. EDM/44/06032020 -   Solicitação 140  

de 1 (um) claro temporário para as disciplinas: EDM0321 - Metodologia do Ensino 141  

de Matemática, EDM0341 - Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de 142  

Matemática, EDM0343 - Projeto Integrado de Estágio em Docência em Matemática 143  

e Ciências, EDM0615 - Educação Matemática (Pedagogia), EDM0427/0428 - 144  

Metodologia do Ensino de Matemática I e II. Colocada em discussão e, a seguir em 145  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 146  

unanimidade dos presentes. 1.2.5. Of. EA/14/06032020 - Solicitação de 2 (dois) claros 147  

temporários para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), para a Escola de 148  

Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 149  

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 150  

1.2.6. Of. EA/18/09032020 - Solicitação de 2 (dois) claros temporários para o Ensino 151  

Fundamental I (5º ano), para a Escola de Aplicação. Colocada em discussão e, a 152  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) 153  

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3. PRORROGAÇÕES DOS CLAROS: 1.3.1. 154  

Memo. EDM/35/06032020 - Solicita prorrogação do claro 1251125 do Prof. MILAN 155  

PUH. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 156  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.2. 157  

Memo. EDM/36/06032020 - Solicita prorrogação do claro 1251759, do Prof. RAFAEL 158  

VITAME KAUANO. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 159  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. 160  

Memo. EDM/37/06032020 - Solicita prorrogação do claro 1251848, do Prof. OTÁVIO 161  

SANTOS COSTA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 162  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.4. 163  

Of. EDA/10/10032020 - Solicita prorrogação do claro 1250221 da Profa. DENISE 164  

CARREIRA SOARES. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 165  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 166  

presentes. 1.3.5. Of. EDA/12/10032020 - Solicita prorrogação do claro 1250140 do 167  

Prof. EVANDRO DE CARVALHO LOBÃO. Colocada em discussão e, a seguir em 168  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 169  



unanimidade dos presentes. 1.3.6. Of. EDA/14/10032020 - Solicita prorrogação do 170  

claro 1251716 do Prof. JOÃO FRANCISCO MIGLIARI BRANCO. Colocada em 171  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 172  

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. PRORROGAÇÃO DO 173  

CONTRATO: 1.4.1. Memo. EDM/38/06032020 - Solicita prorrogação de prazo do 174  

contrato de trabalho da Profa. MILAN PUH. Colocada em discussão e, a seguir em 175  

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 176  

unanimidade dos presentes. 1.4.2. Memo. EDM/39/06032020 - Solicita prorrogação de 177  

prazo do contrato de trabalho do Prof. RAFAEL VITAME KAUANO. Colocada em 178  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 179  

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.3. Memo. EDM/40/06032020 - 180  

Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho do Prof. OTÁVIO SANTOS 181  

COSTA. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 182  

Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.4. 183  

Of. EDA.11/10032020 - Solicita prorrogação de prazo do contrato de trabalho da 184  

Profa. DENISE CARREIRA SOARES. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 185  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade 186  

dos presentes.1.4.5. Of. EDA.13/10032020 - Solicita prorrogação de prazo do 187  

contrato de trabalho do Prof. EVANDRO DE CARVALHO LOBÃO. Colocada em 188  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 189  

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.6. Of. EDA.15/10032020 - Solicita 190  

prorrogação de prazo do contrato de trabalho do Prof. JOÃO FRANCISCO 191  

MIGLIARI BRANCO. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 192  

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 193  

presentes. 1.5. INSCRIÇÕES/BANCAS: 1.5.1. Memo. FE/18/11032020 - 194  

REFERENDAR - Banca examinadora e inscrições dos candidatos ao Processo 195  

Seletivo para contratação de 1 (um) Professor de Biologia (Ciências) para a Escola 196  

de Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 197  

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

1.5.2. Memo. FE/19/11032020 - REFERENDAR - Banca examinadora e inscrições 199  

dos candidatos ao Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Professor de 200  

Francês para a Escola de Aplicação. Colocada em discussão e, a seguir em votação, 201  

o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 202  

unanimidade dos presentes. 2. AFASTAMENTOS: 2.1. Memo. EDM/31/06032020 - 203  



NELSON SCHAPOCHNIK - REFERENDAR - Solicita afastamento para realização de 204  

estágio de pós-doutoramento, na Université Paul-Valéry Montpellier 3, Franca. 205  

Período de 23/03/2020 a 27/07/2020. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 206  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade 207  

dos presentes. 2.2.  MARCELO DE SALETE SOUZA(EA) - Solicita afastamento para 208  

participar de abertura de exposição, conversa e oficina sobre o livro "Angola 209  

Janga", no Sesc Araraquara, nos dias 20 e 21/03/2020. Colocada em discussão e, a 210  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 211  

votos, pela unanimidade dos presentes. 2.3.  MARINA APARECIDA CAPUSSO - 212  

Solicita afastamento para acompanhamento de cônjuge em pós-doutorado no 213  

exterior - EUA. Período de 08/06/2020 a 07/06/2021. Colocada em discussão e, a 214  

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 215  

votos, pela unanimidade dos presentes. 3. ATIVIDADES SIMULTÂNEAS: 3.1. Memo. 216  

EDM/30/06032020 - MARCELO GIORDAN SANTOS - Pedido para realização de 217  

atividade simultânea (SME COPED). Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 218  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) retirou de pauta para que interessado informe o 219  

valor a ser pago pela SME/COPED. 3.2.  Memo. EDM/32/06032020 - KARINA 220  

SOLEDAD MALDONADO MOLINA - Pedido para realização de atividade simultânea 221  

(Secretaria Municipal de Suzano). Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 222  

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade 223  

dos presentes.3.3. Memo. EDM/33/06032020 - KARINA SOLEDAD M. MOLINA - 224  

Pedido para realização de atividade simultânea (ESALQ). Colocada em discussão e, 225  

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 226  

votos, pela unanimidade dos presentes. 4. RELATÓRIOS: 4.1. Of. EDF/012/06032020 - 227  

Relatório CERT do EDF, período de janeiro a dezembro de 2019. Colocado em 228  

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 229  

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. Of. EDF/018/FE/10032020 - 230  

SANDRA MARIA SAWAYA - Apresenta relatório de afastamento referente ao 231  

Relatório Técnico de Atividades de Pesquisa no exterior intitulada " Cooperação 232  

Internacional e a Psicologia na Educação: a história e um projeto de cooperação 233  

em psicologia do ensino", no período de 09/2019 a 01/2020. Colocado em discussão 234  

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) 235  

votos, pela unanimidade dos presentes. 5. OUTROS ASSUNTOS: 5.1. MARINA BEYER 236  

TAGUCHI - REFERENDAR - Alteração de função. Colocada em discussão e, a seguir 237  



em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, 238  

pela unanimidade dos presentes. 5.2. Da indignação ao engajamento político - um 239  

apelo à comunidade acadêmica. Colocada em discussão, o Professor Doutor Marcos 240  

Garcia Neira explica que se trata de um documento do Grupo de Estudos da Professora 241  

Doutora Mônica do Amaral e nesse sentido faz a leitura do mesmo, a saber: São Paulo, 242  

29 de fevereiro de 2020. Da indignação ao engajamento político um apelo à comunidade 243  

acadêmica. Ultimamente assistimos, entre impassíveis e indignados, quando não de 244  

mãos atadas, a um verdadeiro desmonte das instituições e das políticas públicas, que 245  

tem sido acompanhado de ataques sistemáticos aos direitos dos povos indígenas, dos 246  

quilombolas, do negro, das mulheres, da comunidade LGBTQI+ e jovens moradores das 247  

periferias e comunidades das cidades brasileiras, contra os quais o grupo palaciano e 248  

seus seguidores têm dirigido igualmente ataques verbais, que são reproduzidos em 249  

larga escala pela mídia digital e, desse modo, incitado a violência e a ira irracional das 250  

massas contra os mesmos, mas que são alimentados, no entanto, por interesses de 251  

grandes grupos económicos. Ao mesmo tempo que se tem assistido a essa barbárie 252  

com toda a virulência primitiva que a caracteriza dirigida contra populações indefesas -- 253  

como é o caso dos indígenas, quilombolas, terreiros de candomblé, juventude periférica, 254  

etc. -- recorrendo a cassetetes, coturnos, motosserras e ambas letais, para mata-los e 255  

intimidá-los, atacam-se as últimas fontes de esclarecimento deste país - a ciência, as 256  

universidades públicas, a educação, o jornalismo sério, em última instância, a verdade. 257  

E agora, durante nossa festa popular de carnaval, deflagra-se mais um golpe às nossas 258  

instituições democráticas -- o presidente da república compartilha um vídeo convocando 259  

a população para um ato no próximo dia 1 5/03, contra os poderes Legislativo (Câmara e 260  

Senado) e Judiciário (STF). Cabe ressaltar que um dia antes da data que o presidente 261  

convoca a população às ruas, 14 de março, é uma data importante por alguns motivos, 262  

sobretudo para a população negra brasileira, dentre eles, o aniversário de nascimento 263  

do dramaturgo Abdias do Nascimento e da escritora do clássico de 1960, Quarto de 264  

despejo: diário de uma favelada, Carolina Mana de Jesus, ambos nasceram no mesmo 265  

dia e ano -- 14 de março de 1914. Também precisamos recordar que, há dois anos, 266  

ainda nos perguntamos quem mandou assassinar a socióloga e, na época, vereadora da 267  

cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco: a mulher que defendia os Direitos Humanos e 268  

criticava a intervenção federal nas comunidades do Rio de Janeiro. É importante bisar 269  

que as três personagens mencionadas eram negras, argumento importante para se 270  

repensar a situação da população negra no país e não para, no dia seguinte, ir às ruas a 271  



favor do fechamento do Congresso e STF, pois não nos resta dúvida de que o vídeo 272  

compartilhado pela presidência traz em seu discurso central a chamada da população 273  

para apoiar outro golpe militar. Depois de um longo período de conquistas democráticas, 274  

com os direitos dos povos originários garantidos (na Constituição Cidadã de 1988), com 275  

avanços nas demarcações de terras indígenas e de comunidades de remanescentes de 276  

quilombos, hoje assistimos a vídeos postados impunemente, como a de um Deputado 277  

do PTB, Jefferson Alves, empunhando uma motosserra para destruir a barreira colocada 278  

pelos indígenas em uma estrada que liga Manaus a Boa Vista e que corta a Terra 279  

Indígena Waimiri-Atroari. É grotesca a cena desse homem enorme, bem alimentado, 280  

cortando a árvore usada como barreira de proteção das terras indígenas, em 281  

contraposição à fotografia dos indígenas, os guardiões da Floresta Amazónica, em 282  

cerimónia dando-se as mãos, com semblante bastante apreensivo (Cf. Folha de 283  

SP,29/02/2020, AI l). Um cenário que nos faz lembrar alguns tristes eventos no final do 284  

ano passado, como a prisão dos jovens brigadistas de Incêndio Florestal Altar do Chão, 285  

que lutavam por uma Amazônia preservada, mas que foram tratados de maneira 286  

humilhante, lançando sobre eles a suspeita de serem eles os destruidores da floresta. E 287  

de outro, a ação policial desastrosa e inconsequente que resultou na morte de nove 288  

adolescentes e diversos feridos durante um baile funk na favela de Paraisópolis, em São 289  

Paulo, que reunia cerca de 5 mil pessoas. Muitos ficaram estarrecidos com a violência 290  

com que os policiais entraram no baile, com bombas e balas de borracha, que 291  

claramente contava com o aval de seus superiores e governantes. E, note-se, há pouco 292  

foi noticiado que a ação da polícia foi considerada legítima pela Corregedoria da Polícia 293  

Militar, algo absolutamente inaceitável segundo os princípios de um Estado de Direito. 294  

Estes são alguns dos eventos com consequências imediatas que atentam contra a vida 295  

de pessoas e populações indefesas, contra o direito básico de preservação da vida. Mas 296  

assistimos a outros ataques que dizem respeito mais diretamente aos funcionários 297  

públicos, que têm sido objeto de sistemática difamação e desvalorização, sem que se 298  

mencione a efetiva contribuição destes trabalhadores para a formulação, promoção e 299  

execução de políticas públicas, responsáveis, por sua vez, pela garantia de serviços de 300  

qualidade nos campos da cultura, educação, saúde e administração pública como um 301  

todo. Enfim, um trabalho que necessita de trabalhadores devidamente qualificados, 302  

selecionados por concurso e cuja estabilidade, ao contrário do que tem sido veiculado, 303  

promoverá, não a inatividade, mas a estabilidade da nação, como bem defendeu o 304  

sociólogo Clemente Ganz Lúcio, ex-diretor do Dieese entre 2004 e 2019(Cf artigo 305  



publicado na Folha de São Paulo, 29/02/2020, A3). E particularmente a Universidade 306  

Pública, sobretudo as Federais, vem sofrendo ameaças diuturnas à sua autonomia, com 307  

corte de verbas, de bolsas para os estudantes, além de controlar, vigiar e punir 308  

(lembrando-nos de Foucault) professores, estudantes e pesquisadores, impedindo-os de 309  

circular no país e no exterior para apresentar seus trabalhos e pesquisas, o que põe em 310  

risco a continuidade da produção científica no país. Com isso, muitos professores e 311  

pesquisadores têm antecipado suas aposentadorias e atém mesmo se demitido, sem 312  

que seus cargos e funções soam repostos, uma vez que os concursos encontram-se 313  

paralisados e/ou escasseados. Uma tendência observada, não apenas nas federais, 314  

mas também nas estaduais de São Paulo. De outro lado, a educação pública do nível 315  

básico encontra-se fortemente ameaçada, perante o corte de programas como Mais 316  

cultura, Mais educação, o anti-programa da Escola sem partido, além da ineficiência na 317  

realização de exames e avaliações nacionais e internacionais, como o Pisa (Programa 318  

Internacional de Avaliação de Estudantes) e os problemas recentemente verificados na 319  

correção do Enem, dentre outros problemas acumulados. E o mais grave, a não 320  

utilização pelo atual Ministro da Educação, Weintraub, de mais de um bilhão de reais 321  

que o STF destinou ao Ministério por falta de projetos ou simplesmente por displicência. 322  

Não podemos esquecer que seu impeachment já foi solicitado em razão da mais 323  

absoluta falta da capacitação para o exercício de um cargo importante como este em um 324  

país tão necessitado de investimento nesta área. Ora diante deste quadro desastroso, a 325  

comunidade acadêmica continuará silenciosa? Poderá se manter distanciada de todos 326  

esses acontecimentos que estão minando a qualidade do trabalho e de vida de nossa 327  

sociedade tão marcadamente desigual, mas cujo funcionamento e ampliação de direitos 328  

estão mais ameaçados do que nunca? Para que seja possível dar continuidade à nossa 329  

vida em sociedade e de nosso trabalho, urge lutarmos pela garantia dos direitos 330  

democráticos, duramente conquistados após um longo período ditatorial (1964-1985), 331  

que se encontram ameaçados diante de todo esse desmonte de nossa Res pública 332  

(coisa do povo, coisa pública), e da ruptura iminente da ordem institucional ensaiada 333  

pelo presidente, seja insuflando as polícias militares contra os governadores, seja 334  

convocando os seus correligionários para um ato no dia 15/03, contra o Congresso e o 335  

STF. De acordo com alguns, trata-se apenas de um teste da resiliência das instituições 336  

democráticas. Já outros se encontram mais apreensivos, sobretudo aqueles que 337  

experimentaram o significado da ditadura militar em suas vidas pessoais e familiares. 338  

Por tudo isso, precisamos unir nossos esforços e forças, com apoio e presença maciça 339  



nos atos já convocados pelos movimentos sociais e organizações sindicais: dia 08/03 -- 340  

dia Internacional da Mulher; - dia 14/03 - aniversário de dois anos do assassinato da 341  

vereadora Marielle Franco; dia 18/03 - atos em defesa da educação e dos serviços 342  

públicos. Grupo de pesquisa hip-hop e Culturas afro-brasileiras na Educação (FEUSP). 343  

Coordenação de: Profa. Dra. Mônica do Amara  Com a palavra, o Professor Doutor 344  

Agnaldo Arroio menciona que o documento é muito confuso e não questiona o teor do 345  

mesmo, mas o assunto é muito misturado e faz menção explicita. Com a palavra a 346  

Professora Doutora Ana Luiza Jesus comenta que o mérito é importante e que faz 347  

ataque ao STF. Colocado em votação, o Senhor Diretor acha por bem comunicar à 348  

Professora que o assunto foi divulgado no CTA. Na sequência a Professora Doutora 349  

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto faz um agradecimento à funcionária 350  

Marina Hideko Anabuki, Enfermeira da EA/FEUSP, que acompanhou uma aluna que 351  

teve um mal-estar até o Hospital Universitário  e que foi muito atenciosa em todo 352  

momento. 5.3. Ouvidoria da USP - Referente ao Serviço de Informação ao Cidadão 353  

(SIC). Colocada em discussão o Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa que 354  

recebeu um ofício da Ouvidoria Geral da USP, solicitando que a unidade além dele 355  

(diretor), precisa da indicação de dois servidores (um titular e um suplente), que atuarão 356  

como agentes do SIC junto à unidade, que caberá aos membros indicados o 357  

recebimento dos pedidos de acesso, tramitação e envio das respostas ao Serviço de 358  

Informação ao Cidadão (SIC). A seguir, o CTA indicou as servidoras Regina Sonia da 359  

Silva Santiago e Luci Mara Reinaldo Gimenes, respectivamente, titular e suplente, sendo 360  

que o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela 361  

unanimidade dos presentes. INCLUSÃO  COVID-19. Com a palavra, o Professor 362  

Doutor Marcos Garcia Neira, preocupado com a situação, como todos os membros do 363  

colegiado, diante das notícias do agravamento da pandemia em todo o mundo e, em 364  

especial, com o surgimento de casos no Estado de São Paulo e a possível disseminação 365  

do novo coronavírus, discutiu profundamente sobre o assunto -  pandemia do 366  

coronavírus (decretada pela OMS em 11/03/2020), seus impactos e providências para o 367  

andamento das atividades na Universidade de São Paulo e, em especial, na Faculdade 368  

de Educação. 369  

envolvendo aluna da FE e também de relatos de um aluno da Geografia que contraiu o 370  

vírus a partir do contato com a sua ex-esposa que esteve na Itália e sobre o assunto 371  

saiu uma nota da Reitoria e a partir desses acontecimentos consultou a chefia de 372  

Gabinete da Reitoria, Professor Marcos Tavares, para providências a serem tomadas em 373  




