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292ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE 1  

DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. Conforme Res. nº 7945, 2  

de 3 27/03/2020, que autoriza reuniões à distância. Às nove horas e trinta minutos do 3  

décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte, realizou-se a 292ª Reunião  4  

Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) à distância da Faculdade de 5  

Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira 6  

e com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinicio de Macedo 7  

Santos, Vice-Diretor; Rubens Barbosa de Camargo, Chefe do EDA; Carlota Josefina 8  

Malta Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Ana 9  

Luiza Jesus da Costa, representante dos docentes; Professora Marlene Isepi, Diretora 10  

da Escola de Aplicação; Senhora Elizabeth Fernandes de Sousa, representante 11  

discente da pós-graduação e as Senhoras Adriana Ranelli Weigel e Regina Sonia da 12  

Silva Santiago, representantes da Diretoria da FEUSP no Conselho Técnico 13  

Administrativo. As Senhoras Maria Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico 14  

Financeiro; Nanci Del Giudice Pinheiro, Assistente Técnico Administrativo; Nicolly 15  

Soares Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação e o Senhor Reinaldo Santos de 16  

Souza, compareceram à sessão como convidados da Direção. Havendo número legal o 17  

Senhor Diretor declara aberta a 292ª Reunião do Conselho Técnico Administrativo da 18  

FEUSP. Iª PARTE  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS - Item 1. Discussão e 19  

Votação da Ata 290ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 20  

(CTA) da FEUSP, realizada no dia 16/04/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 21  

votação, o CTA aprovou por 09 (nove) votos e 01 (uma) abstenção. Item 1. Discussão 22  

e Votação da Ata 291ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 23  

(CTA) da FEUSP, realizada no dia 14/05/2020. Colocada em discussão e, a seguir em 24  

votação, o CTA aprovou por 09 (nove) votos e 01 (uma) abstenção. IIª PARTE  25  

EXPEDIENTE  Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Iniciando o expediente, 26  

O Professor Doutor Marcos Garcia Neira dá boas vindas à Senhora Elizabeth 27  

Fernandes de Sousa, representante discente da pós-graduação. A seguir, explica que 28  

o expediente é um pouco longo, portanto, de forma antecipada pede desculpas e se 29  

justifica porque alguns acontecimentos justificam uma explicação mais detalhada e 30  

imagina que todos já suspeitam do que se está falando e que depois do expediente, 31  

certamente queiram e se desejarem conversar sobre alguns detalhes estará à 32  

disposição. Também em razão desse expediente longo e da temática do expediente, o 33  

Senhor Moisés Beluci da Silva e a Senhora Lilian Victória Lereah Passeri foram 34  
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convidados, que são pessoas da equipe administrativa. Esse convite, também, para 35  

que junto com a Nicolly Soares Leite, Nanci Del Giudice Pinheiro, Maria Auxiliadora 36  

Riul de Freitas e todos ouçam os informes da reunião dos dirigentes, porque essa é 37  

uma questão que alcança diretamente a todos, também os funcionários da Unidade, 38  

como um todo. Salienta, que o Professor Doutor Vahan Agopyan é uma pessoa super 39  

otimista, ele costuma ser otimista mesmo nessas reuniões, que foram feitas nesse 40  

período, ele sempre faz um elogio ao desempenho da Universidade, que está reagindo 41  

bem, etc., isso também aconteceu, mas a nossa avaliação foi um pouquinho abaixo do 42  

que costumava ser, ele começou a reunião dizendo claramente que aqui a crise 43  

econômica está nos atingindo de forma direta e isso está alcançando a Universidade 44  

de São Paulo. Apesar disso, ele informa que a gente não pode paralisar o centro de 45  

produção de conhecimentos, nem o centro de debates do país. E, disse, também, que 46  

a crise política também começa a nos alcançar, todos receberam no mesmo dia os 47  

slides dessa reunião e devem ter acompanhado as informações sobre os repasses 48  

orçamentários provenientes do ICMS, para maiores detalhes. Na sequência, comunica 49  

que teve a notícia de que a USP alcançou o centésimo décimo quinto lugar no ranking 50  

internacional. Explica que houve uma apresentação do portal integrado dos sistemas 51  

informacionais que foi encaminhado no final de semana e começou a dizer que as 52  

mudanças não são somente estruturais, mas são mudanças de comportamento que se 53  

estenderão para os próximos anos e o impacto maior é na graduação, pois estão 54  

acostumados a um tipo de procedimento, a um tipo de trabalho e que, rapidamente, 55  

terão que fazer uma transição para ferramentas de uso mais comum agora como essa 56  

que está se adotando e que na opinião da Reitoria isso se estenderá por algum tempo. 57  

Por mais tempo do que previsto e isso exigirá de todos muitas responsabilidades e 58  

precisará ter respostas rápidas às demandas internas e externas. Será necessário 59  

enfrentar esses desafios com algumas adequações. Se não enfrentarmos esses 60  

desafios, disse o reitor, seremos atropelados. Temos que conseguir sair melhor do que 61  

entramos, a mudança cultural não é simples, teremos que rever as nossas ações, 62  

analisar e discutir os nossos conceitos e nesse momento ele disse que caberá, a nós, 63  

algumas tarefas mais duras. Os gestores nesse momento terão que tomar decisões na 64  

incerteza, assumir responsabilidades e tomar decisões que mudarão a universidade. É 65  

uma mudança cultural, porque teremos que tomar decisões, segundo ele, às vezes 66  

sem consultar os Colegiados. Tem a ver com o que aconteceu recentemente em 67  

relação à portaria dos concursos, que está na pauta do próximo Conselho Universitário. 68  
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Ele explicou que os concursos que seriam abertos e não foram realizados serão 69  

discutidos no Conselho Universitário, aqui é uma explicação que vai para o EDF que 70  

vai perder e que vai para EDM e agora estamos conseguindo entender porque só 71  

agora essas informações foram dadas. Relata que foi publicada aquela  resolução no 72  

Diário Oficial, a qual foi encaminhada aos Departamentos, acerca da realização de 73  

concursos de livre-docência, mas isso vai precisar ser referendado no Conselho 74  

Universitário e o que ele disse, e que é uma pergunta feita pelo Professor Doutor 75  

Agnaldo Arroio, na nossa conversa na semana passada com as chefias, de que pode-76  

se dar o título, porém não haverá promoção automática para MS-5, Professor 77  

Associado, somente em janeiro de 2022. Comunica, ainda, que por enquanto os 78  

concursos novos que ainda não foram abertos estão suspensos, até que a 79  

Procuradoria Geral entenda melhor as implicações da Lei Complementar nº 173, de 80  

2020, e isso explica por que a situação do Professor Doutor Douglas Emiliano Batista 81  

está travada, por que a situação da Professora Doutora Cláudia Valentina Assumpção 82  

Galian está travada, porque há um entendimento que tudo o que for aprovado após a 83  

publicação dessa lei complementar, que veta o aumento da despesa em todos os entes 84  

públicos, há o entendimento que essas pessoas mesmo que tudo tenha corrido antes 85  

entrariam nesse bojo. Então, estamos numa situação muito difícil, porque, por 86  

enquanto, esses colegas não podem nem ser incorporados ao quadro efetivo, como é o 87  

caso do Professor Doutor Douglas Emiliano Batista e nem ser promovidos, como 88  

acontece com a Professora Doutora Cláudia Valentina Assumpção Galian, por que isso 89  

vai depender das decisões do Congresso, com relação aos vetos do Presidente. 90  

Reitera, na ocasião, que a USP é a única Universidade Estadual Pública que ainda não 91  

está retirando os recursos das suas Unidades e o Reitor disse que evitará que isso 92  

aconteça, e para isso ele vai tentar também evitar fazer cortes na Administração 93  

Central, só que isso depende da arrecadação. Todos receberam os slides e 94  

recomenda-se que  olhem, para ver a movimentação financeira. A preocupação, por 95  

enquanto, é manter os alunos afastados dos campi mas com atividades funcionando. 96  

A  FUVEST está refazendo cronograma, mas  vai esperar as datas do ENEM e ver o 97  

que vai acontecer no ensino médio público, acho que já ouviram dizer que se discute, 98  

talvez, um quarto ano do ensino médio. Tem várias questões sendo conversadas, e 99  

também há um anúncio para a próxima semana, uma vez que o Secretário da 100  

Educação saiu ontem do hospital, ainda bem que está recuperado, o Secretário 101  

Rossieli  Soares da Silva, na semana que vem, falará sobre o cronograma da 102  
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Educação Básica da rede estadual e acompanharemos todo o processo. O Reitor 103  

continua dizendo que teremos que fazer adequações para mantermos a qualidade das 104  

atividades, aulas práticas laboratoriais e trabalho de campo, por enquanto estão 105  

suspensos, terá que se adequar calendários e fazer replanejamento com flexibilidade, 106  

mas as decisões serão das Unidades, ele pede para que a direção apoie a CG, é uma 107  

recomendação que para nossa Unidade não cabe porque, são acompanhados, não só 108  

a direção apoia a CG, como conversa, dialoga, tenta fazer as coisas ao lado da CG o 109  

tempo inteiro. Na oportunidade, informa que o Coordenador da CODAGE, Professor 110  

Doutor Luiz Gustavo Nussio, mostrou os slides que mostram que  a arrecadação em 111  

maio foi de cerca de R$ 6 bilhões e 750 milhões e com possibilidade de repetição em 112  

junho. O Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo fez uma explicação muito boa 113  

que depois foi confirmada nos slides que recebemos, naquela primeira reunião de 114  

maio. Explica, que em janeiro houve um repasse bem maior que a média, mas depois 115  

vem o decréscimo dos repasses e o valor da folha de pagamentos que está em torno 116  

de R$ 400 milhões em janeiro e em fevereiro utilizou-se cerca de 75% do repasse, isso 117  

foi subindo rapidamente, está com 122% do repasse, o acumulado até o mês de maio é 118  

de 90,98% do repasse com a folha de pagamento, só que ele mostra também algo que 119  

a gente sabe na nossa Unidade, é que as despesas de custeio e investimento estão 120  

caindo, mas ele anuncia que o saldo acumulado está diminuindo, ou seja, ao se manter 121  

essa situação, o quadro se agravará. Na oportunidade, relata que na reunião com os 122  

funcionários, que aconteceu na segunda-feira e que temos conversado muito em vários 123  

momentos, os docentes estão ouvindo isso pela primeira vez, é o ajuste nas 124  

contratações, o Professor Doutor Luiz Gustavo Nussio falou claramente que serão 125  

necessários esses ajustes nas contratações e como todos aqui nessa reunião sabem 126  

que ele está se referindo tanto os contratos centralizados, quanto os contratos 127  

descentralizados, e muitas pessoas que estão aqui nessa reunião hoje, participaram 128  

dessas conversas, fizemos um ajuste em uma solicitação de contrato das máquinas 129  

reprográficas, reavaliamos a questão do nosso contrato interno do ar-condicionado e 130  

dos elevadores e a nossa decisão foi de manter em função das consequências da 131  

paralisação dessa manutenção pode ter, então esses contratos serão mantidos, mas 132  

os centralizados na Reitoria, como vigilância, limpeza, controladores, passagens 133  

aéreas, não temos ascensão sobre eles. Pode-se pressionar, conversar, falar, discutir 134  

como já tem sido feito e a única alteração, por enquanto, é na quantidade de pessoas 135  

envolvidas na segurança da Unidade, a ideia é que os dirigentes façam ajustes e 136  
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podem, inclusive, levar ao aumento das despesas nas adequações que precisam 137  

atender a nova demanda, e é aqui que entra nossa limpeza. Reitera que por tudo que 138  

se tem dito, ainda não foram cortados, a nossa equipe de limpeza e a nossa demanda 139  

é porque seja ampliada, para dar conta daquilo que virá pela frente, o Ministério Público 140  

está cobrando a fiscalização das contas e depois na parte da tarde, numa outra 141  

atividade, ficamos sabendo com mais detalhes como isso tem acontecido. Menciona, 142  

na ocasião, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação disse na mídia que não houve 143  

prejuízo das bancas, de que houve pedidos de prorrogações de prazo para evitar 144  

prejuízos e pede uma certa paciência porque essas alterações no Janus são feitas 145  

manualmente. A previsão para o segundo semestre na Pós-graduação é manter as 146  

aulas não presenciais, assim no mesmo estilo dos procedimentos do primeiro 147  

semestre, por enquanto, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está se debruçando sobre 148  

as respostas ao questionário que a direção recebeu e repassou às comissões 149  

estatutárias, às assistências, para que todo mundo saiba o que estava acontecendo, às 150  

chefias de departamento também receberam e dentro do prazo, esses questionários 151  

foram respondidos e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está analisando a sua parte. A 152  

Pró-Reitoria de Pesquisa também falou que muitas atividades de campo e de 153  

laboratório estão interrompidas. Entende que é impossível conceber centralmente as 154  

especificidades de cada Unidade, por exemplo, o trabalho de campo de cada unidade 155  

tem a sua especificidade, inclusive, uma unidade na USP que tem um navio e que 156  

empreende outro modo de fazer pesquisa, pede que as Unidades se engajem no 157  

estabelecimento de planos. Isso condiz com o que estamos fazendo. A respeito da Pró-158  

Reitoria de Cultura e Extensão, a Professora Doutora Maria Aparecida de Andrade 159  

Moreira Machado mencionou o cancelamento de eventos, as novas páginas da web, o 160  

Programa 60 Mais, o resultado do quinto edital Santander o qual recebeu essa semana 161  

e a criação de um sistema para concentração e visibilidade de informações. Ela não 162  

apresentou slides. Mencionou que os cursos atuais estimulam a realização de cursos 163  

digitais. Informa que recebemos a portaria que foi encaminhada pela Comissão de 164  

Cultura e Extensão e hoje pela manhã numa conversa com a Senhora Roberta Bido de 165  

Almeida, pedimos que fosse encaminhada a todos esse material, porque a gente quer 166  

que cada Comissão Estatutária faça diálogo direto com as pessoas para evitar a 167  

repetição de mensagens. Ainda sobre a reunião dos dirigentes da USP, menciona que 168  

durante a exposição do Professor Edmund Chada Baracat, Pró-Reitor de Graduação, 169  

ele não apresentou nenhum slide, nenhum material e ele disse que houve uma reunião 170  
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do GT que é coordenado pelo Professor Doutor Antonio Carlos Hernandes, atual Vice-171  

Reitor. Nesse GT chegaram a um calendário a partir da análise de todos os 172  

questionários encaminhados por todas as unidades. Explica que na ocasião a 173  

Professora Doutora Rosângela Gavioli Prieto concluiu esse documento e encaminhou 174  

para direção, que é o documento que encaminhamos, exatamente o mesmo conteúdo 175  

que foi aprovado na Congregação de 12 de maio, e sem apresentar nenhum 176  

documento, o Professor Doutor Antonio Carlos Hernandes, pois havia caído a conexão 177  

do professor Baracat, assumiu a palavra dizendo que no dia 18 de julho está previsto o 178  

encerramento das aulas não presenciais e no dia 17 de agosto, o início do segundo 179  

semestre; nos dias 12 e 18 de dezembro, encerramento das aulas. Explica que as 180  

reposições vão acontecer de 4 de janeiro de 2021 a 5 de março de 2021 e a previsão 181  

do início do 1º semestre de 2021, para o dia 22 de março, o calendário poderá ser 182  

revisto quando houver condições epidemiológicas  e sanitárias, ou seja, tratou a coisa 183  

sem nenhum detalhamento, sem nenhum dado empírico. Quando abriu para perguntas, 184  

os vários questionamentos foram sobre esse calendário, porque muitas Unidades 185  

tinham feito de um jeito e a resposta foi que isso são balizadores, orientações gerais, e 186  

ainda vai passar pelo CoG porque é como é que funciona o calendário. Funciona 187  

assim, nas últimas reuniões do ano anterior discutimos o calendário do próximo ano e 188  

os presidentes da CG sugerem modificações, alterações levam para suas comissões, 189  

pensam nos períodos de interação de matrícula, apresentam isso na próxima reunião 190  

quando se vota. Fazer o calendário USP é um assunto muito complexo, detalhado, que 191  

envolve muitas variáveis,  há o cálculo dos feriados das unidades do  interior, o cálculo 192  

das interações, a velocidade de processamento das interações pelas unidades, é um 193  

negócio complicado que não se pode ser feito dessa forma, então, foi apresentado na 194  

reunião e a maioria saiu com aquela impressão que era um esboço. Como é que 195  

depois a gente recebeu o documento por e-mail e minutos depois estava na mídia?. 196  

Relata que recebemos o documento e a Senhora Letícia encaminhou para os 197  

professores e funcionários e foi publicada uma matéria no jornal da USP e também no 198  

UOL. Menciona, na ocasião, que esse não é o calendário que tem que seguir o ritual, 199  

que é muito mais discutido e a reunião pode ser hoje à tarde. Explica, na oportunidade, 200  

que já conversou com a Professora Doutora Rosângela Gavioli Prieto. Vamos manter a 201  

posição estabelecida na nossa unidade. Ainda sobre a reunião, fizemos perguntas 202  

sobre a questão dos professores temporários, dissemos que temos 20% de 203  

temporários e não temos professores suficientes para dar conta da carga didática do 204  
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segundo semestre e que precisamos de alguma agilidade na resolução do problema da 205  

contratação o quanto antes, haja vista que concursos para professores efetivos estão 206  

suspensos. O Reitor não respondeu e também às perguntas que os funcionários, 207  

especialmente, aquelas à respeito das pessoas do grupo de risco e também as 208  

pessoas com crianças menores de 10 anos e não têm como deixá-las com seus 209  

parentes, etc. Nesse sentido, explicitou que vão analisar as situações e logo vai ter 210  

uma posição sobre isso e, em síntese, tudo permanece de forma remota até segunda 211  

ordem, mas tudo é muito dinâmico, nesse documento que tem duas páginas que vocês 212  

receberam em dois momentos está escrito lá que tudo será reavaliado, tudo será 213  

revisto na medida em que as coisas forem se modificando e eles insistiram que as 214  

unidades podem começar o planejamento do segundo semestre e pedem que as 215  

pessoas se engajem e trabalhem nesse planejamento e que todo mundo fique ciente 216  

desse planejamento, e a previsão nas palavras do Reitor é para janeiro, fevereiro ou 217  

março/2021, mas podemos ter surpresas, ele insistiu nesse aspecto. O Senhor Diretor 218  

ressalta que começam as questões percebendo que as realidades das unidades são 219  

muito diferentes, então existem unidades que têm como centro prioritário a pesquisa, a 220  

biblioteca e que já começam a sofrer pressões das direções, dos pesquisadores, tanto 221  

para abrir a biblioteca, quanto para abrir as os laboratórios, porque uma parte grande 222  

das pesquisas está interrompida. Explica, no momento, que se as pessoas não podem 223  

acessar o laboratório, a diretora ou diretor não pode dizer simplesmente: vai lá e abre e 224  

começa a fazer. Na sequência, relata, que nessa semana recebemos na nossa unidade 225  

uma pesquisadora que está sozinha numa sala fazendo a pesquisa, porque todo o 226  

material está lá e ela não pode sair de lá, pois bem; essa nossa pesquisadora, ela não 227  

interferiu na vida da unidade, mas para abrir um laboratório, para abrir uma biblioteca, 228  

precisa deslocar os funcionários e aí o problema se torna maior, porque tem que se 229  

adotar medidas mais rigorosas com relação à circulação de pessoas e para que vocês 230  

entendam, que já começa a vir das próprias unidades alguma pressão para algumas 231  

orientações gerais, para que se estabeleçam formas de flexibilização mesmo dentro da 232  

universidade para esse atendimento, por enquanto nada está autorizado, a ideia é que 233  

se permaneça sem nenhuma liberação para essas atividades, internamente, o que 234  

aconteceu é que a partir do que foi relatado este documento que foi acessado por 235  

todos e as informações que são lidas nas mídias, não são posições definitivas, não são 236  

consolidadas, não são acertadas e tudo pode mudar  a qualquer tempo. Nesse sentido, 237  

relata que precisamos pensar no segundo semestre, na internet, nas propostas 238  
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didáticas, como a CG está fazendo nesse momento, a gente precisa pensar no 239  

semestre, na organização, continuar se organizando. Menciona que de certa maneira, 240  

foi anunciado na nossa reunião de quarta-feira passada com os chefes e no áudio que 241  

receberam também, diz que o trabalho de organização, reorganização das atividades 242  

de cada seção está caminhando muito bem, e faz um elogio público às pessoas que se 243  

envolveram diretamente, e que já recebeu os protocolos de quase todos os setores e 244  

serviços, conforme explicamos às chefias na reunião de quarta-feira passada. Explica 245  

que na segunda-feira, na reunião com todos os funcionários ou com quase todos, 246  

porque nem todo mundo conseguiu entrar, a ideia é que se analisem esses materiais 247  

na reunião do comitê permanente, na segunda-feira, e que se pautem esses materiais 248  

na Congregação de quinta-feira que vem. Reitera, na ocasião, que quando alguém 249  

pensa que acabou de sair um documento que diz só lá em 2021 - mas o tempo inteiro a 250  

Reitoria afirma que é por enquanto, pede permissão ao Senhor Reinaldo Santos de 251  

Souza para citá-lo, porque ele fez uma fala na reunião de abril que está na ata, que foi 252  

, são bem complicadas, a gente precisa ser planejado, 253  

você se organizar com antecedência, porque tem coisas para ser compradas, tem que 254  

ser feitas, construídas, elaboradas255  

temos quase todos os protocolos, falta uma ou outra seção que ainda não encaminhou, 256  

que são seções importantes, e que já temos uma relação de materiais que estão sendo 257  

adquiridos,  e que o nosso financeiro e o nosso administrativo estão se empenhando na 258  

produção dessas condições, os funcionários que estão participando dessa reunião eu 259  

percebi que vocês devem ter percebido também que na segunda-feira, quando o 260  

Senhor Marcos Khomei entrou na reunião, ele estava na faculdade, viram que a seção 261  

de Manutenção estava toda na faculdade trabalhando, porque as reformas precisam 262  

ser feitas, os consertos precisam ser feitos, as providências que estão sendo tomadas 263  

para que se possa voltar com segurança, para alunos, funcionários, professores e para 264  

as crianças da Escola de Aplicação. Relata que tem muita gente trabalhando bastante 265  

para que se tenha condições de voltar, se for em setembro, outubro, novembro, se for 266  

em janeiro de 2021 e ter essas condições. Nesse sentido, menciona que precisa 267  

adquirir o que for necessário para tal e preparar o que precisa ser preparado nas 268  

seções, têm surgido ideias muito boas, que estão sendo incorporadas, estão sendo 269  

discutidas coletivamente para que se chegue ao melhor possível e, explicita, 270  

novamente, agradecendo muito o empenho de todas as pessoas, entendendo que 271  

aquela dificuldade inicial, lá no começo, quando apertou todos, mandou mensagem, 272  
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pegou no pé, isso já foi vencido, o pessoal está superconsciente e também, dentro do 273  

que é possível fazer, às vezes, as pessoas têm ideias maravilhosas, mas não damos 274  

conta de fazer, pelo menos, por hora, pelo menos, por enquanto, demandam um 275  

pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de preparação e aquilo que está sendo 276  

possível, quer fazer o possível, está sendo feito e teremos condições lá na frente, tem-277  

se que trabalhar com planejamento, tem-se que trabalhar com antecipação, e é isso 278  

que demanda, é importante que os professores e professoras saibam que podem 279  

contar com a gente. Enfatiza que a equipe que trabalha na organização, no 280  

planejamento, vai adequando essas mudanças desde o isolamento, desde o 281  

distanciamento. Explicita que quanto ao espaçamento físico que é necessário, até 282  

mudança de procedimento, por exemplo, na medida do possível, que a gente consiga 283  

manter a reunião nesse formato - reunião entre grupos de pesquisa, nessa precaução 284  

com o cuidado médico. O Senhor Diretor, informa, na ocasião, o seguinte: temos uma 285  

novidade para vocês, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos e o Professor 286  

Marcos Garcia Neira assumiram a condição de estudantes e se matricularam num 287  

curso que a Reitoria está oferecendo para diretores e vice-diretores, um curso que trata 288  

das questões administrativas . Expressa, no momento, que agora, quem sabe, a nossa 289  

gestão possa melhorar um pouco, aprendendo muitas coisas, e ontem a primeira aula 290  

desse curso foi com a abertura com Reitor, Professor Doutor Vahan Agopyan e depois 291  

com Vice-Reitor, Professor Doutor Antonio Carlos Hernandes, onde explicaram como 292  

eles administram a Universidade, o que viabilizou o entendimento de muita coisa. Na 293  

ocasião, cita a lembrança de uma reunião, a qual a Senhora Regina Sonia Santiago 294  

estava presente e deve-se lembrar, que foi com o DRH/USP, quando saiu da mesma 295  

se queixando de que quem estava coordenando era um professor que não entendia do 296  

assunto e achava que aquilo estava equivocado, achava que quem deveria estar 297  

naquela posição era um funcionário. Na reunião disseram o porque eles fizeram essas 298  

mudanças é porque que eles retiraram todas as chefias dos setores dos funcionários e 299  

colocaram os docentes para fazer isso, não sei o quanto isso é bom para os docentes 300  

que estão aprendendo na pele, mas naquele dia saiu com essa impressão, que era 301  

melhor que a chefia estivesse na mão do funcionário e não na mão de um docente e 302  

até agora a Reitoria não o convenceu do contrário, mas a situação é essa. Na 303  

sequência, expressa que como bom aluno, fez duas perguntas, uma sobre a 304  

centralização dos serviços, por que anunciaram a dos Serviços de Pessoal no interior e 305  

anunciaram um como um grande feito como algo que está dando super certo que todo 306  



10  
  

mundo elogia muito. E ninguém falou nada, quando levantou a mão pela internet e 307  

perguntou quando isso vai ser feito na capital, disseram que estão só esperando 308  

chegar as novas cadeiras e quando chegarem os diretores serão avisados, no primeiro 309  

momento, conversarão com os diretores e depois começarão a fazer a mudança dos 310  

funcionários. Reitera que a nossa ideia é que se mantenha o nosso quadro na Unidade 311  

e vamos lutar até a última gota para que isso aconteça. Salienta, no momento, que 312  

essa centralização vai acontecer, os três chefes não sei se já ouviram sobre esse 313  

assunto, mas há uma movimentação nos campi do interior e que chegará aqui no 314  

Campus da capital que não haverá serviços de pessoal nas Unidades, haverá serviços 315  

de pessoal centralizados e segundo os dados que eles apresentaram, a economia foi 316  

de R$ 500 milhões ao ano, porque se eliminam as chefias, eliminam as verbas de 317  

representação e  deslocam a pessoa certa. Salienta que é uma preocupação não só 318  

dele ou de outros que também estiveram na sala ontem, e no final da aula perguntou 319  

sobre a questão dos funcionários que pertencem ao grupo de risco, como vai ficar isso 320  

em um eventual retorno? Disseram que responderiam por email, que não haveria mais 321  

tempo para responder, mas como o Senhor João Pacheco estava nessa atividade 322  

também, falará com o Senhor João Pacheco para que eles respondam e nos informem 323  

sobre essa questão. Em continuidade, informa que no final da noite houve a reunião 324  

com os estudantes e receberam muitas perguntas sobre o calendário, o que é esse 325  

calendário que saiu no Jornal da USP, e respondeu aos estudantes, como é o processo 326  

de decisão dos calendários, como é que isso acontece e o Professor Doutor Vinicio de 327  

Macedo Santos usou  uma palavra que pareceu muito adequada, a leitura dele explícita 328  

aos estudantes, porque a impressão que deu foi um vazamento, porque essa 329  

discussão era uma discussão interna das Unidades, interna da Universidade e não 330  

deveria estar na mídia desse jeito, sem passar por um colegiado institucional que 331  

tivesse aprovado uma coisa dessas, e foi anunciado da forma como relatou, em uma 332  

reunião e na segunda parte, depois que essa questão se dissipou e onde foram 333  

respondidas as perguntas. A segunda parte versou sobre as questões metodológicas 334  

das disciplinas, em que os estudantes perguntavam, sugeriam e recomendavam. 335  

Menciona que estavam presentes nessa reunião os Professores Doutores Rosenilton 336  

Silva de Oliveira, Cláudia Valentina Assumpção Galian e a Rosângela Gavioli Prieto, 337  

que tomaram nota dessas questões, e evidentemente vão discuti-las tanto nas CoCs, 338  

quanto na CG. Com a palavra, o Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos dá 339  

prosseguimento à reunião, dizendo que o Professor Doutor Marcos Garcia Neira fez 340  
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uma excelente síntese da reunião, da qual também participou e queria acrescentar 341  

apenas de dois aspectos, num primeiro momento falar de impressões e depois reforçar 342  

alguns pontos internos. Explica, o que deu para perceber é que houve a constituição de 343  

um GT, que centraliza as decisões em relação à calendário, a gestão da crise e o que 344  

se viu e o que houve, havia um desencontro entre aquilo que parece e pelos relatos da 345  

própria Professora Doutora Rosângela Gavioli Prieto, que participa do CoG, que 346  

participa da Câmara de Licenciaturas e Atividades Pedagógicas, que as unidades estão 347  

num determinado ritmo apontando encaminhamentos e formas de resolver a situação e 348  

de ter procedimentos  com uma certa autonomia, mas ele, evidentemente, gerando 349  

uma expectativa de que determinados procedimentos sejam centralizados, porque é 350  

desejável que seja porque a universidade é um todo, e precisa ter coerência em 351  

relação a uma série de questões e um desses pontos certamente é a questão do 352  

calendário, pelo que aconteceu, pela reação dos dirigentes em relação a esse 353  

calendário fechado que o GT apresentou e considerando que boa parte das Unidades  354  

estão com outro calendário e, diante disso, foi solicitado que as solicitações de 355  

adequações seriam encaminhadas para o GT. Com isso, deu para sentir que ele tem 356  

uma função centralizadora e o que acontece ao meu ver que essa divulgação não saiu 357  

da reunião imaginando que essas questões de calendário fossem divulgadas porque 358  

ainda precisaria de acertos, ainda bem que parece que a repercussão maior que teve 359  

na mídia e de maneira geral foi a questão da permanência até 2021, com atividades 360  

remotas. Reitera que as datas em relação ao calendário criaram um certo mal-estar, 361  

mas com a reunião do CoG serão retomadas pelas Unidades de tentar acertar e ver 362  

como que ficará no geral. Esse grupo é coordenado pelo Vice-Reitor, tem um membro 363  

da Faculdade de Medicina, o Professor Doutor Tarcísio e o Professor Doutor Edson 364  

que é de uma das unidades do Campus de São Carlos, o Professor Doutor André da 365  

Faculdade de Administração e Economia de Ribeirão Preto,  o Professor Gérson da 366  

SAS e a Professora Mônica da EACH. Esses são os membros desse comitê. Outro 367  

aspecto que chama atenção é que o Pró-Reitor de Graduação falou de 92% que tem 368  

oferecido total ou parcialmente à distância as disciplinas, isso ainda tá muito de acordo 369  

com aquela questão, o slogan os que a USP não para, e pesa uma questão que todos 370  

sabemos que não tem integralmente os alunos, embora o comitê tenha dito que ainda 371  

não se debruçou sobre a questão presencial. Há uma questão que em nenhum 372  

momento foi falada também pelo pró-reitor que ele como é que se faria com os alunos 373  

que concretamente não estão participando das atividades remotas. Essa é uma 374  
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questão em aberto, mas espera que como não se deve estar debruçado sobre a 375  

questão presencial, que isso seja retomado e que vale a pena, o que coincide com 376  

coisas que se discutiu com os funcionários,  surge também a questão de testagem, 377  

como é que haverá essa possibilidade ou não,  destaca aqui da fala do diretor da 378  

Medicina dizendo  de uma providência interessante seria uma forma de testagem para 379  

pessoas da comunidade, sejam eles estudantes, professores e funcionários 380  

vulneráveis, isso seria pelo menos alguma coisa que poderia ser pensada, em geral é 381  

isso, enfatizaram bastante a questão de que os concursos para temporários não estão 382  

suspensos e vão se debruçar sobre a questão dos funcionários, de certo, já não seria 383  

um dos próximos pontos e o que queria acrescentar dentro dos processos internos que 384  

se tem trabalhado aqui. Informa, ainda, que saiu do comitê a ideia da criação de um 385  

mural solidário que é uma ideia também que o grupo adiantou, o pessoal da 386  

Comunicação e Mídia, junto com representantes do comitê permanente, já 387  

trabalharam, já existe uma arte, deve estar sendo lançada na página. Com a palavra, o 388  

Professor Doutor Marcos Garcia Neira relata que convidou a Senhora Letícia de 389  

Oliveira para essa reunião, porque ela pode depois conversar com as secretárias dos 390  

departamentos e divulgar essas informações. Na sequência, o Senhor Diretor abre o 391  

expediente para perguntas sobre questões sobre o que foi dito até agora. Item 2. 392  

Expediente dos Membros do CTA: Com a palavra o Senhor Reinaldo Santos de 393  

Souza, que diz que tem duas perguntas, acha que nesse momento, talvez até tivesse 394  

mais, mas uma é sobre a reunião dos dirigentes, propriamente dita, se na abertura ou 395  

na discussão, a Reitoria colocou a sua avaliação sobre a abertura que está sendo feita 396  

no Estado, e também sobre o plano de reabertura do Governo Doria, se esse tema 397  

passou de alguma maneira na reunião, embora entendeu que não tem nada definido ou 398  

mesmo a questão do retorno às atividades presenciais administrativas ainda vai ser o 399  

ponto que o GT vai se debruçar, mas assim do ponto de vista político, numa avaliação 400  

sobre essa reabertura, se houve discussão? E a segunda questão é um pouco mais 401  

específica que não tem a ver tão diretamente só com a reunião dos dirigentes, é sobre 402  

esse tema dos cortes nos contratos, particularmente, no caso dos contratos de limpeza, 403  

vigilância e controle de acesso, nestes contratos centralizados sabe  que esse tema já 404  

foi discutido em vários em outros momentos na reunião de funcionários, feita há uma 405  

semana e meia ou duas semanas atrás, na reunião que teve na segunda-feira que 406  

acabou não participando por conta dos horários, mas que sabe que foi discutida. 407  

Esclarece que de qualquer maneira ainda tem algumas dúvidas porque até na fala do 408  
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Professor Doutor Marcos Garcia Neira já tinha respondido e a própria carta que o 409  

SINTUSP havia enviado à Reitoria, dizendo que a portaria que a Reitoria publicou abria 410  

margem para o aumento do número de funcionários e não apenas corte, embora o que 411  

se tem visto até agora é corte porque tem a ver com a situação de quarentena, a de 412  

suspensão das atividades, obviamente é muito difícil que as unidades justifiquem o 413  

aumento das demandas, mas a dúvida é bem específica sobre esses contratos, por 414  

que algum tempo, alguns anos atrás, já houve uma redução de 25%, e nesse sentido 415  

queria saber se esse corte é um corte do corte ou se esses contratos  são novos 416  

contratos, como que funciona isso legalmente, se pode ser feito um novo corte de mais 417  

25% desse contrato, essa é uma questão e dentro do que o próprio Senhor Diretor 418  

falou, no caso da faculdade ainda não houve o corte de limpeza, mas entende bem 419  

para não haver o corte há que ter uma justificativa, então imagina que isso deve ter 420  

acontecido na faculdade ou talvez em outros lugares, o pouco de rodízio ou quarentena 421  

que para os trabalhadores terceirizados, imagina que deixou de existir e queria que 422  

detalhasse melhor isso, inclusive, qual foi o corte que houve na segurança, enfim, e se 423  

tem um quadro mais geral isso na universidade. A seguir, a passa a palavra à 424  

Professora Doutora Ana Luiza de Jesus Costa que diz passou um tempinho 425  

ausente, mas está agora de volta e faz duas perguntas, na verdade, são duas 426  

preocupações, a partir da exposição do Professor Doutor Marcos Garcia Neira e 427  

também do relato da fala do Reitor no início da reunião, não tão otimista com relação à 428  

crise econômica nos atingindo e com relação a essas mudanças culturais e decisões 429  

que mudarão a universidade, diz que está muito assustada com tudo, como todas as 430  

pessoas, com esse caos que a gente está vivendo, mas eu fiquei realmente 431  

preocupada com o tom. A primeira preocupação é como que essa afirmação da crise 432  

econômica que está nos atingindo de forma direta, enfim assim como a crise política 433  

como é que essa afirmação que é um pouco ampla se desdobra nos efeitos concretos, 434  

além da interrupção dos concursos, das promoções, a suspensão da negociação 435  

salarial, alguma outra projeção disso, por exemplo, impactos até no pagamento de 436  

salário até o fim do ano, em que seria essa preocupação, a outra é a preocupação 437  

sobre a questão da mudança da cultura. Com o replanejamento didático, tem percebido 438  

que quem tem acompanhado e tem turmas de ingressantes com um número reduzido, 439  

pode ser pela minha própria proposta que foi de tornar o menos obrigatório e 440  

compulsório possível e as respostas deles ao replanejamento, mas tem notado uma 441  

participação direta pequena, que faz toda semana plantões de dúvidas, que seria mais 442  
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ou menos aula mas não está chamando de aula nos horários regulares. Acha que são 443  

poucos estudantes que entram, enfim, essa mudança de cultura e que está sendo 444  

colocada é essa mudança que a universidade vai passar. Esse momento de exceção, 445  

caos, pessoas morrendo, batem-se recorde todos os dias, a nossa prioridade é 446  

preservar a vida, a saúde física, mental, espera-se um retorno presencial que não 447  

esteja tão distante, sabe-se que não vai ser o que era antes, quando voltar, mas na fala 448  

do Professor Doutor Vahan Agopyan, parece que já se tem ideia de que isso vai mudar, 449  

se tem em mente que cultura vai ser essa, que mudança vai ser, tem algum risco de 450  

uma incorporação do que é emergencial para um ensino a distância, efetivamente, em 451  

alguns cursos de graduação, são essas duas coisas  que talvez esteja sendo um pouco 452  

mais alarmista, tudo que quer, mas era isso que queria perguntar e compartilhar sua 453  

preocupação. Com a palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira começa a 454  

responder sobre a questão do Senhor Reinaldo Santos de Souza diz que na hora das 455  

perguntas na reunião, no final das apresentações colocou essa situação de como as 456  

coisas estão mudando rápido, como essas mudanças, essa flexibilização que foi 457  

marcado no áudio, como isso está nos assustando, o risco é muito grande e pela sua 458  

própria função, tem que ficar atento às coisas, já liberaram o retorno do treinamento 459  

das equipes da série A e aos poucos vai começar a ter jogo e começam as coisas a 460  

ficarem complicadas, como no caso do transporte, quando se olha, causa 461  

preocupação. Relata que quando perguntou sobre essa questão, o Reitor abaixou a 462  

cabeça e disse que a situação está ficando grave, as coisas estão mudando rápido, ele 463  

concordou que com essa situação, com essa leitura, de que as coisas podem mudar a 464  

qualquer momento. Essa foi uma questão. A respeito dos contratos menciona que as 465  

Senhoras Nanci Del Giudice Pinheiro e Maria Auxiliadora Riul de Freitas sabem com 466  

muito mais detalhes.  A Senhora Assistente Técnico Financeiro lembra que desde o 467  

ano retrasado, quando os Professores Doutores Marcos Garcia Neira e Vinicio de 468  

Macedo Santos entraram na gestão, em abril de 2018, estão trabalhando com esse 469  

contrato de limpeza, de 10 (dez) colegas que estão trabalhando na limpeza na 470  

Faculdade Educação. Sobre esses contratos, vieram os aditamentos de Segurança, 471  

Vigilância e Controladoria. E sobre esse contrato foi retirado um posto por período, 472  

onde se tinha quatro, retiraram uma pessoa. Não se sabe para onde vão, mas o 473  

contrato não significa que todas as unidades terão cortes equivalentes, até porque há 474  

Unidades que precisam de mais pessoas e que, talvez, tenham recebido outras 475  

pessoas, foi obrigatório fazer uma mudança interna nesse período, é uma mudança 476  
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que foi avalizada pelo comitê permanente, pela iniciativa foi levado ao comitê 477  

permanente e aprovado, e o que se sabe é que havia um certo receio das funcionárias 478  

da limpeza com relação à permanência delas em casa e estão fazendo um rodízio, um 479  

escalonamento feito pelas Senhoras Sandra Godoy e Nanci Del Giudice Pinheiro, até 480  

porque, todos os dias,  têm colegas trabalhando na Unidade, isso foi dito sempre, nas 481  

duas primeiras mensagens, inclusive, agradeceu o empenho dessas pessoas, 482  

recebendo materiais, despachando documentos, recebendo alunos, as pessoas têm 483  

ido à faculdade sempre agendando, sempre avisando e os colegas que estão lá é por 484  

conta do pedido delas e por conta da necessidade de manter uma condição mínima de 485  

higiene no bloco A. Os colegas que estão lá, estão indo fora do horário, não estão 486  

cumprindo aquele horário que é o horário do contrato delas, estão indo fora do horário, 487  

estão indo com um grupo bem mais reduzido e se rodiziando também entre elas. 488  

Explica que nesse momento cinco pessoas estão passando por esse processo. Estava 489  

contando isso ontem à tarde, quando conversaram com a vigilância e com a pessoal da 490  

limpeza, se tem outro tipo de visão e o nosso colega Edivan, o dono da lanchonete está 491  

se desdobrando, entregando tapioca. Com a palavra, o Professor Doutor Rubens 492  

Barbosa de Camargo indaga sobre uma questão com relação a esse documento que 493  

viu em outras oportunidades que a tática da reitoria é aquela meio do fato consumado, 494  

comunicado na reunião de dirigentes. De algumas coisas que tinham sido 495  

apresentadas como sugestão, virou uma coisa que já tá todo mundo seguindo e que já 496  

virou fato consumado e se perceberam dessa mesma forma esse documento pelo que 497  

sentiu, está dando a direção para a universidade e a gente está atrasada, o nosso 498  

calendário vai ficar ou tem que acertar de acordo com as possibilidades, a segunda é 499  

com relação à questão do saldo acumulado, tem até um desenho no acumulado do ano 500  

passado em relação a esse ano, e a questão é aqui esse saldo é acumulado ano a 501  

ano  e não se sabe para onde vai e não sabe para o que é utilizado, chama atenção se 502  

existe alguma informação sobre esse saldo acumulado de anos anteriores, a mesma 503  

que lá para trás a USP fez um caixa grande para poder suprir o período mais crítico e  504  

foi utilizado pelo Reitor anterior, o que é um volume bastante significativo. É só para 505  

pensar o que a gente fala, e nem sempre fica pensando no que foi acumulado também 506  

nos outros anos, isso está em algum lugar sendo registrado e disponível para que as 507  

pessoas tenham a noção do que é esse saldo acumulado de anos anteriores e a última 508  

pergunta é sobre os contratos e se falou de um número com relação à economia com 509  

relação à estimativa de cortes feitos ou que foram feitos com relação aos contratos, 510  
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pergunta se o valor já tem uma projeção ou é o mesmo valor. O Professor Doutor 511  

Vinicio de Macedo Santos descreve que até queria ver se suas impressões coincidem 512  

com as do Professor Doutor Marcos Garcia Neira, e o que se percebe que existe um 513  

encadeamento da administração anterior da Universidade, tanto do ponto de vista das 514  

contas, quanto do ponto de vista da racionalização dos trabalhos, e explica que ontem 515  

quando do anúncio falando da doença e ao mesmo tempo quando se fala da questão 516  

da economia, neste momento em função da pandemia, sempre tem a sensação de que 517  

,  quando se fala que a USP foi a única 518  

Universidade que não recorreu aos recursos das Unidades, essa é uma fala 519  

preocupante. Sabe-se exatamente como está ocorrendo nas demais e o que isso 520  

representa em termos de perspectiva em função da crise de arrecadação. Em 521  

continuação à reunião, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira responde às questões 522  

da Professora Doutora Ana Luiza Jesus Costa que não disseram nada a respeito disso 523  

e diretamente de como a crise se desdobra, mas a questão central foi assim desde o 524  

início, diferente da reunião anterior, dessa vez ele estava um pouco mais comedido a 525  

não ser quando ele exaltou a classificação da Universidade nesse ranking da semana 526  

passada e o restante ele sempre foi de dizer que a situação está difícil e temos que 527  

tomar decisões duras e devemos tomar decisões drásticas, tem-se que agir, ou seja, 528  

cobrando dos dirigentes um engajamento nesse processo, pensa e suspeita, que há 529  

sim, há um risco de que alguns procedimentos que agora foram adotados em caráter 530  

emergencial e talvez permaneçam por mais tempo, e emenda com uma fala do 531  

Professor Doutor Vinicio de Macedo Santos na aula de ontem, o que o Professor 532  

Doutor Nussio explicou na aula, de como é que eles estão trabalhando  e conseguiram 533  

fazer um enxugamento, quando havia cerca de 500 (quinhentos) funcionários 534  

trabalhando na administração e atualmente há 380 (trezentos e oitenta) e conseguiram 535  

enxugar. Explica, o que dá para perceber é que alguns trabalhos remotos 536  

permanecerão, talvez isso tenha continuidade, houve até uma diretora que perguntou 537  

se existe essa possibilidade, porque talvez a coisa funcione melhor por parte da 538  

universidade e não esteja presente mesmo depois quando acabar essa pandemia, 539  

então o tempo inteiro é isso que começa aparecer, como uma possibilidade, como uma 540  

alternativa da Universidade, pode ser que se trabalhe durante um período com essas 541  

duas possibilidades, de algumas atividades feitas de maneira remota e algumas 542  

atividades feitas presencialmente. A respeito da questão do financiamento, foi nessa 543  

reunião tratada com muita atenção, até porque se chegou perto daquela linha vermelha 544  
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que já permite ligar à segunda questão do Professor Doutor Rubens Barbosa de 545  

Camargo, no Conselho Universitário, nos últimos tempos sempre se ouviu e quando se 546  

estudou as contas é que aquele plano plurianual foi necessário porque toda reserva 547  

estava sendo usada, havia sido acumulada até a gestão Rodas. Chegou o momento 548  

até que o Controlador não recomendou o aumento de salários porque o risco ia ser 549  

gigante, chegou o momento em que as nossas reservas chegaram a cerca de R$ 110 550  

milhões, o que não pagaria nenhum dia de Universidade, mas chegou esse momento,  551  

segundo disseram. Para quem se deu o trabalho de acompanhar esse processo, dessa 552  

mudança na forma de fazer concursos e que vai ser pautado na próxima reunião do 553  

Conselho Universitário, porque primeiro publicaram no Diário Oficial, agora está para 554  

ser referendado no Co, ou seja, fica difícil chegar e falar que tem que ter concurso para 555  

doutor e para titular, porque parece que foi uma manobra, justamente para dar como 556  

fato consumado, não sabe se vai ser o mesmo com relação ao calendário porque 557  

houve uma resistência na hora que eles o apresentaram e para poder usar a palavra já 558  

houve resistência ao mesmo, também já perceberam que não será tão fácil. Reitera 559  

que a Professora Doutora Rosângela Gavioli Prieto levará essa fala na reunião do 560  

CoG, porque já está na pauta essa questão e haverá reunião da CLAP quando as 561  

Unidades que mexem com licenciatura se reúnem na terça-feira da semana que vem e 562  

haverá bastante espaço para rever esse calendário. Em continuação, o Senhor Diretor 563  

menciona que o Professor Mantelatto falou acerca da economia dos R$ 500 milhões, 564  

da seguinte maneira: ao centralizar todos os serviços de pessoal abate-se uma série 565  

de verbas de representação, gratificações para os cargos de chefia, disse que só essa 566  

mudança feita nos campi do interior já gerou uma economia de R$ 500 milhões em um 567  

ano, foram as palavras dele não houve nenhum documento foi o que ele anunciou. 568  

Imagina que nas reuniões como essa, quando o pessoal fala que a economia de 569  

recursos . Como é que ele conseguiu, é uma questão meio lógica, lembre-se cortou 570  

funcionários na administração e juntou funcionários, seções, acabou com as verbas de 571  

representação e vai gerando esse saldo positivo de economia, mas não foi 572  

apresentado um documento, foi apenas mencionado durante a aula. A seguir, o Senhor 573  

Reinaldo salienta que tem ainda uma questão a respeito dos contratos, porque a gente 574  

tem pouca informação a respeito e aqui como um tem maior condição de ter essas 575  

informações, por isso que quer entender bem a questão, uma dúvida sobre esses 576  

contratos centralizados, a Reitoria já estipulou o corte de 25% ou está numa fase de 577  

averiguação da demanda das Unidades e desse ponto de vista por que tinha entendido 578  
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na reunião de funcionários que tivemos e tudo mais que já houve a determinação que 579  

chegou para a direção era ver de onde vai tirar os 25%. Diz que ainda não está claro, 580  

no caso os contratos centralizados a determinação vai cortar 25% ou não. Com a 581  

palavra, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira responde que os aditamentos, 582  

segundo a legislação, podem ser de até 25% no contrato e não significa na unidade,  o 583  

que já aconteceu na unidade é uma redução de pessoas trabalhando na Vigilância e na 584  

Controladoria, por enquanto, o que já foi feito na unidade foi isso, por exemplo, tinha 585  

um colega que trabalhava na biblioteca, onde se coloca os materiais para não entrar, 586  

esse posto, durante esse período, não existe mais, essa pessoa foi retirada e esse 587  

corte não foi feito pela Unidade, tendo que fazer o corte, o que recebemos por planilhas 588  

de cargas horárias e de metragem, no caso da limpeza. Menciona que, com relação à 589  

limpeza, ainda não houve, pelo menos até ontem à tarde, nenhuma diminuição de 590  

trabalhadoras na limpeza, embora a documentação que chegou indique cálculos, 591  

metragem, de quantidade de janelas que a unidade possui que  estão sendo limpas 592  

etc., mas esse corte não é a Unidade que fará. O que estamos sempre anunciando é 593  

que precisamos da ampliação do quadro de pessoas da limpeza, e claro, no momento 594  

em que as atividades presenciais voltarem, precisaremos do colega que trabalha na 595  

biblioteca e assim sucessivamente, como se estava trabalhando em cima de uma 596  

distribuição que é calculada pela Reitoria, mas nunca tivemos autonomia para dizer 597  

quantos funcionários de limpeza ou quantos funcionários de segurança eram 598  

necessários. Explica ao Senhor Reinaldo Santos de Souza, que por enquanto só houve 599  

alteração, na nossa Unidade, do pessoal da vigilância, não houve uma alteração do 600  

pessoal da limpeza, e também não nos perguntaram como devem fazer isso e se a 601  

gente vai fazer isso. Com a palavra, a Senhora Nanci Del Giudice Pinheiro esclarece 602  

que é isso mesmo, realmente, o que o Senhor Diretor disse, sobre os contratos de 603  

vigilância de 2016, não houve alteração nenhuma. Em algum momento, controlador de 604  

acesso de 2015, também não, o de limpeza, o que teve é de 2014, na verdade ele não 605  

foi mudado 25% ou alguma porcentagem a menos, naquela época, foi uma contenção 606  

de despesas, por causa de um problema sério de contenção de despesas e acabaram 607  

diminuindo o valor da verba repassada para a Faculdade e, consequentemente, não 608  

mexeram na frequência do serviço e isso fez com que diminuísse o número de 609  

pessoas. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio quer só reforçar as 610  

expectativas dessa questão da contratação, de pelo menos, conseguiram encontrar um 611  

caminho legal e também conseguir, pelo menos, contratar os professores temporários 612  
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porque o movimento de pedidos de aposentadoria até o início de 2021 e parece que vai 613  

se acelerar. Entende que essa primeira proposta desse calendário do segundo 614  

semestre, agora eles serão na íntegra a distância e não prevê a possibilidade de 615  

retorno presencial comparando com outras providências. Na ocasião, narra que na 616  

segunda-feira teve uma reunião com colegas da Coreia do Sul, que algumas reuniões 617  

passadas já tinha se comentado em organizar um evento em agosto e agora que a 618  

cidade de Dawhu, que foi o segundo epicentro da doença, depois da China, a Coreia 619  

do Sul foi o epicentro, todo mundo preocupado, só que eles conseguiram fazer uma 620  

testagem ampla e um isolamento de rastreamento muito incisivo  para a população, 621  

que está em torno de 120.000 diagnósticos, desde março até segunda-feira quando 622  

conversaram, e na segunda quando retomam atividades na Universidade, assim que 623  

imediatamente uma pessoa é detectada fecha o departamento, a Unidade pelo menos 624  

15 dias, e vai atrás de todo mundo que teve contato, depois reabre, retoma atividade 625  

presencial com distanciamento com todos os cuidados recomendados. Detectou-se um 626  

novo caso, para tudo de novo, esse vai e volta os obrigou a adotarem a modalidade 627  

híbrida, mais a distância, mais híbrida, para que retorne quando é possível, retorna 628  

para algumas coisas presenciais de laboratório e o primeiro alarme já interrompe tudo 629  

isso, é ruim porque isso gera ansiedade, expectativa e interrompe, é um ciclo muito 630  

ruim, mas parece que são algumas dessas experiências que, talvez possam nos 631  

ajudar. Se tiveram testagem em massa tem isolamento, rastreamento, esse vai e vem, 632  

no início quando tinha feito uma discussão a respeito se seria bom fazer algumas 633  

atividades à distância para evitar que em julho e agosto, na melhor das expectativas, 634  

se pudesse retornar, porque se o pico do inverno, a situação piorou exatamente agora 635  

na entrada de inverno que o Governo de São Paulo que se opunha a isso, parece que 636  

a pressão política, econômica foi maior e liberou para quem está vendo esse caos que 637  

na cidade, de aglomeração, de transporte público nas principais vias e tudo mais, não é 638  

um cenário que favoreça o controle da contaminação das pessoas para fazer tentar 639  

alguma assistência à saúde é um descontrole completo que parece que não tem uma 640  

perspectiva muito clara de conseguir voltar a atividade presencial, não arriscaria achar 641  

que nesse segundo semestre poderia voltar,  lamento esse vazamento que tumultua, 642  

se por um lado pode ser uma pressão para legitimar, por outro lado pode ser também o 643  

vazamento para tumultuar mesmo, vendo a confusão de pessoas perguntando a 644  

respeito, mesmo tendo circulado internamente o slide da reunião, as perguntas eram 645  

mais um sentido de consultando a notícia da mídia que era incompleta do que um 646  
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documento oficial que estava circulando, deixou claro inclusive, que era uma primeira 647  

proposta de um grupo de trabalho, isso vai gerando mais ansiedade, nesse sentido que 648  

não acredita que volte até o início do ano que vem, mesmo no início do ano que vem 649  

também ainda é bem complicado. Acha que tem que se pensar em como manter isso e 650  

não só o ensino, mas também algumas outras atividades remotamente, volta a insistir o 651  

nosso corpo docente e também funcionários com faixa etária considerável, acha que se 652  

colocasse as pessoas em risco, principalmente para aqueles que usam transporte 653  

público. Diante disso, pensa na direção de não haver vestibular, não criar novas turmas 654  

para o ano que vem porque com a redução de professores, não poder nem ter 655  

temporário, precisarão tentar garantir a integralização dos cursos ao invés de não 656  

conseguir nem oferecer o mínimo,  quem dirá criar novas turmas, acha que isso já 657  

acende também um alerta na direção do que a pós pensou a respeito disso, mas acha 658  

que para a graduação isso já começa a entrar no radar, redução de professores para 659  

assumir essa carga que é inviável, não sendo possível contratar até o início de 2022. 660  

Expressa que se não encontrarem uma solução para, pelo menos temporário, para 661  

amenizar o problema não vê outra opção, mas acha que é um pouco nessa direção, 662  

tem que ficar com um pé atrás e não arriscar um passo mais largo. Item 3. Expediente 663  

da Diretoria da Escola de Aplicação: Com a palavra, a Professora Marlene Isepi diz 664  

que na Escola de Aplicação continua com as atividades remotas, nesse momento está 665  

com a segunda etapa com algumas reformulações de dois momentos de ajuste nas 666  

atividades, o primeiro ainda era em relação ao site, e o segundo de produção, na 667  

verdade, os encontros que podem ser aulas, e mesmo outras formas de interação, 668  

sobretudo o uso do google meet , houve o Conselho de Escola na última quarta-feira, 669  

que foi dia 10 de junho e nesse conselho encaminhou-se para apreciação um 670  

documento bastante extenso que foi solicitado, tanto pelo nosso dirigente, quanto pela 671  

supervisora, Professora Doutora Shirley Silva. Explica que o documento foi para a 672  

escola e na sequência também para o Professor Doutor Marcos Garcia Neira e depois 673  

do documento ser apreciado, a escola não apresentou alteração, o documento voltou 674  

para correções, a escola repassou para as famílias com o comunicado informando as 675  

etapas e encontra-se nesse momento no mês de julho, a identificação nas últimas 676  

semanas em contato com a família não tivemos uma reunião, e hoje haverá uma 677  

reunião, na parte da tarde, às 17:00, e também uma possibilidade de famílias na 678  

segunda-feira pela manhã 10:20 e a mesma reunião, as famílias podem optar em qual 679  

horário para os pais podem participar. Explica, que nesse momento se trabalha para 680  
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encaminhar os protocolos iniciais e que consegue entregá-los amanhã.  Acha que não 681  

teria como manter a reabertura da Escola com essa limitação das pessoas, pois 682  

ficaram pouquíssimas para poder reabri-la. Quanto à questão da limpeza, é uma 683  

preocupação também nesse grupo e precisaria também um aumento do pessoal da 684  

limpeza, a questão do ponto e a orientação sobre o número de alunos vai até muito 685  

além disso, com essa manifestação da Reitoria sobre a volta só em março de 2021, 686  

nos coloca numa situação que havia mencionado em vários momentos da escola e em 687  

conversa com Professor Doutor Marcos Garcia Neira que essa situação da escola se 688  

coloca frente às regras de universidade para o retorno aos trabalhos presenciais e as 689  

possibilidades de retorno das escolas públicas e particulares, preocupa bastante, 690  

considerando que tanto as escolas públicas ou particulares voltam sobretudo para os 691  

demais funcionários como isso ficaria, essa preocupação que se tem nesse momento, 692  

acho que terá que conversar ainda bastante sobre isso para que se possa ouvir as 693  

orientações e possa alinhar com a condição na universidade e quantos funcionários 694  

tem que ter. Outra questão é a preocupação de algumas famílias que não têm acesso à 695  

INTERNET e que possam ter o acesso às atividades e às aulas, isso é uma questão 696  

que tem preocupado bastante, com a restrição desse grupo da Escola de Aplicação. 697  

Inicialmente, a partir de um levantamento feito em abril, eram 58 famílias nessa 698  

situação, no momento, os técnicos de apoio encerraram a consulta e das 58 famílias, 699  

os números reduziram, e ontem, no final da tarde, mas parece que algumas 700  

conseguiram outras formas para acessar remotamente algumas atividades, a  Reitoria 701  

nos respondeu negativamente sobre o pedido do chip, perguntado qual seria o outro 702  

caminho, se poderia pedir para outras instâncias da Universidade e se referia também, 703  

sobre acessibilidade para alunos da rede pública da Universidade, difícil ouvir isso 704  

quando a instituição de Educação Básica é da USP, assim é bem difícil para todas as 705  

manifestações que a USP e a liberação do contrato do Professor de Ciências, que 706  

ainda não foi finalizado. Quanto à questão das obras na Escola de Aplicação, elas 707  

continuam e tem recebido boas notícias. Expressa, na ocasião, que o Professor Doutor 708  

Marcos Garcia Neira diz que esse alinhamento é muito importante para que todas as 709  

pessoas presentes aqui na reunião saibam que o cronograma de trabalho da Escola 710  

está em parceria com o cronograma de trabalho da Faculdade, isso facilita a questão 711  

de estágio, facilita o funcionamento, a vida dos funcionários e traz uma série de 712  

questões, a  exemplo do foi apresentado em outro momento. Está apresentando agora 713  

CTA que ainda temos respostas de como é que fica depois de uma possibilidade de 714  
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retorno, a questão dos funcionários, a questão do ifPonto e com a nossa promessa do 715  

que foi apresentado para as autoridades está na expectativa de saber isso o quanto 716  

antes, pensa da mesma forma que o Professor Doutor Agnaldo Arroio, da mesma 717  

forma que a Professora Doutora Carlota Boto também expressou nos comentários. 718  

Pensa que tem que trabalhar com segurança e talvez a segurança venha lá no começo 719  

de 2021. Mas nesta condição que se encontra agora, tem que se preparar para o pior 720  

cenário, a pressão que se coloca em todos para que se produzam os protocolos e se 721  

organizem. É justamente para que a gente possa estar preparado para o pior cenário, 722  

quando se comentou para o Reitor que as coisas estavam mudando e que essas 723  

coisas não preocupam muito a flexibilização. O Reitor também fez cara de preocupado, 724  

ou seja, até quando que se segura essa situação, sabe-se que fará de tudo para 725  

proteger todos, temos que proteger todos, mas precisa se preparar para o pior 726  

possível, então vamos nos proteger, nos prepararmos, e fazer o trabalho juntos, para 727  

que a coisa caminhe. Para consulta dos documentos da escola no site, todas as 728  

atividades já estão disponíveis. Quanto aos estagiários, se precisar, pode-se fazer 729  

contato com eles,  não tem limite de estagiários, podemos receber quantos forem 730  

solicitados. Reinaldo pergunta algumas questões sobre a preocupação geral sobre o 731  

ritmo da pandemia e mais até do que o ritmo dela, mas é claro sobre as políticas dos 732  

governos, inclusive, do governo federal, que desde o início é uma política irresponsável 733  

de negação do impacto do vírus e agora também por conta de uma série de pressões 734  

dos grupos econômicos, pressões políticas, os próprios governos estaduais também  735  

abrindo, flexibilizando o pouco de quarentena que existiu até então, isso gera uma 736  

preocupação grande porque acha muito improvável que a universidade, do ponto de 737  

vista da sua Administração Central, pelo menos, vá totalmente na contramão das 738  

diretrizes que eventualmente o governo do estado venha a tomar, é claro que é tudo 739  

muito em aberto ainda que os efeitos da abertura da flexibilização da quarentena vão 740  

começar a se fazer presentes agora, seja nessa semana, na próxima e tal e é possível 741  

até que o próprio Governo do Estado, em face do aumento do número de casos de 742  

mortos, tenha que voltar atrás nisso, mas preocupa evidentemente toda essa pressão e 743  

que não parece e não vê na administração da Universidade uma postura de se 744  

enfrentar isso de alguma maneira, inclusive, até agora, embora a USP enquanto 745  

produtora de conhecimento, enquanto centro de referência de pesquisa etc., tenha 746  

dado contribuições muito importantes no combate ao vírus, tanto nas pesquisas 747  

propriamente ditas, das vacinas etc., quanto nas análises mesmo sobre a situação na 748  
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pandemia, sobre a necessidade de isolamento social e até de críticas ao próprio plano 749  

de abertura do Governo do Estado. A USP enquanto instituição, não se posicionou, por 750  

exemplo, até agora, acha que seria muito importante o posicionamento institucional da 751  

Universidade, se possível, inclusive do CRUESP, tanto que o Fórum das Seis até 752  

protocolou uma carta exigindo que se posicione publicamente sobre a necessidade de 753  

não só de manter, mas de aprofundar o isolamento social, e o contrário  está sendo 754  

feito por que obviamente, do jeito que tá a situação, a tendência que a própria 755  

reabertura não seja colocar todo mundo em risco e prolongar muito mais a 756  

continuidade da pandemia, acha que é só uma preocupação importante e se preocupa 757  

particularmente sobre as possibilidades que existem de retorno dos funcionários no 758  

quadro em que a pandemia vai e o retorno às atividades presenciais em que pese esse 759  

documento que vazou, que deixa um pouco em aberto, mas tem essa preocupação e 760  

queria registrar isso em primeiro lugar, segundo que talvez deve ser uma posição 761  

inclusive deste colegiado, a ser levada para os colegiados gerais tem a ver com esse 762  

tema dos cortes dos contratos dos serviços terceirizados é um escândalo, do seu ponto 763  

de vista, que a instituição, a Universidade, assim como também já foi feito pelo 764  

Governo do Estado. Logo no início da pandemia, no caso das escolas estaduais, da 765  

rede pública de educação que o governo do Estado cortou os contratos com as 766  

empresas terceirizadas que levou a milhares de demissões daquele momento,  e agora 767  

a Reitoria da USP segue nessa toada embora de uma maneira um pouco ainda 768  

confusa, mesmo com os informes  dados aqui, com as perguntas que fez, ainda não 769  

tem claro exatamente o número, e qual vai ser o impacto disso, vai ser em termos dos 770  

cortes mais um dia informes de demissões que já estão ocorrendo em outros lugares 771  

da Universidade, já se sabe de pessoas que foram demitidas na Faculdade de 772  

Medicina Veterinária, inclusive uma demissão até maior do que esses 25% e fizeram 773  

algum tipo de manobra no contrato que ainda está tentando entender, qual foi para 774  

chegar no montante que chegaram na Faculdade de Odontologia, a demissão, 775  

inclusive, começou pelos funcionários de um grupo de risco que é ainda mais 776  

escandaloso, a perspectiva de que haja muito mais demissões justamente do setor 777  

mais vulnerável da universidade, acha que realmente é algo escandaloso, acha que a 778  

faculdade tem muito pouco a fazer, do ponto de vista, de barrar esse processo, mas 779  

acha que deveria ter uma posição institucional contra a qualquer tipo de corte, que a 780  

demissão dos funcionários terceirizados, inclusive porque o argumento de que bom 781  

serviço não está sendo prestados, em muitos casos também não estão sendo 782  
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prestados, e que todos tem que ter o direito a quarentena. Entende que os funcionários 783  

terceirizados deveriam ter um posicionamento do CTA da Faculdade, uma nota pública, 784  

se colocando contrário a esse corte, faz essa proposta e submete a apreciação dos 785  

demais e por fim, faz um último comentário sobre a situação econômica mais geral e 786  

sobre o impacto disso na universidade e também expressa mais uma vez a relativa 787  

covardia institucional da USP, das Universidades Estaduais, em um nicho, por duas 788  

razões, primeiro já houve o repasse de algum número novo, mas houve aprovação, 789  

inclusive a própria Lei que eles estão se apoiando para não dar um reajuste, não 790  

realizar os concursos etc., é uma Lei que foi aprovada no Congresso, de congelamento 791  

dos salários, justamente para poder ser dado o repasse de ajuda aos Estados e não 792  

está nítido, pelo menos pelo informe que o Professor Doutor Marcos Garcia Neira deu 793  

na reunião que teve do CRUESP, com o Fórum das Seis, um mês ou dois atrás, não 794  

lembra bem, também não ficou nítido o quanto do repasse do Governo Federal para os 795  

Estados poderá vir para as Universidades, mas surpreende o fato de que as 796  

Universidades não estejam programando isso publicamente, em primeiro lugar. E, 797  

segundo, inclusive, acha que institucionalmente a Universidade também poderia entrar 798  

no debate público sobre as saídas para a crise do ponto de vista econômico, que não é 799  

verdade que a crise de fato existe e que a pandemia tem como única consequência 800  

possível corte de direitos, demissões em massa, possibilidade de saídas econômicas e 801  

termos direitos dos trabalhadores que preservem a manutenção das instituições 802  

públicas como, por exemplo, taxação das grandes fortunas, suspensão pagamento da 803  

dívida seja outro tipo de medidas, que estão sendo tomadas pelos governos e que 804  

aparentemente a universidade se omite de fazer esse debate, de fazer audiência 805  

pública na sociedade sobre a sua própria importância, inclusive sobre a importância do 806  

seu financiamento. Ressalta, na ocasião, que mesmo a Congregação pode se 807  

posicionar e levar isso em reunião dos dirigentes ou de outras formas, mas a ideia de 808  

que possam discernir as questões que são de toda a comunidade, que essas questões 809  

reverberam em diferentes órgãos de divulgação, em diferentes colegiados, tanto da 810  

faculdade como da Universidade isso, como nos órgãos de imprensa dos sindicatos. 811  

Reforça essa ideia, porque é como se fazer ao mesmo tempo a questão está sendo 812  

falada em vários lugares, isso indica que pode sensibilizar mais os duros ouvidos de 813  

quem tem o poder de medir de considerar a questão. III ª PARTE - ORDEM DO DIA - 814  
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