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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Edital 99/2022 - Homologação do Relatório Final  

RELATÓRIO FINAL CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, NAS 

DISCIPLINAS: EDA0463 - POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL E 

EDA0219 - COORDENAÇÃO DO TRABALHO NA ESCOLA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ECONOMIA DA EDUCAÇÃO (EDA), DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Edital: 91/2022  

A Congregação, em sua 548ª Reunião Ordinária de 29/09/2022, aceitou o pedido de inscrição 

da candidata, Professora Doutora Sonia Maria Portella Kruppa, no concurso público de títulos e 

provas visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento Administração Escolar 

e Economia da Educação (EDA), nas disciplinas EDA0463 - Política e Organização da Educação 

Básica no Brasil e EDA0219 - Coordenação do Trabalho na Escola, e aprovou os seguintes nomes 

para a constituição da Comissão Julgadora: Profª. Drª. Carmen Sylvia Vidigal Moraes (EDA-

FEUSP) - Presidente, Profª. Drª. Maria Victoria de Mesquita Benevides Soares (Aposentada do 

EDF-FEUSP), Profª. Drª. Maria Abadia da Silva (UNB), Profª. Drª. Mara Regina Lemes De Sordi 

(UNICAMP) e Profª. Drª. Manuela Terrasêca (UP- PT). No dia 28 de novembro de 2022, às oito 

horas e quarenta e cinco minutos, 9iniciaram-se os trabalhos com a instalação da Comissão 

Julgadora por videoconferência, pela plataforma do Google Meet e transmissão ao vivo pelo 

Youtube. Foi determinado o calendário e elaborada a lista de pontos para a prova escrita e 

didática. Às oito horas e cinquenta e quatro minutos, a candidata tomou ciência do calendário 

e da lista de dez pontos para a prova escrita, concordando com eles. Foi orientada pela 

Presidente que deveria se apresentar para o sorteio do ponto 24 horas após para o sorteio do 

ponto. No dia 29 de novembro de 2022, às nove horas e um minuto, na Sala 114 do Bloco B da 

FEUSP, na presença da Presidente da Comissão Julgadora e da candidata, procedeu-se ao sorteio 

do ponto nº 9 “Avaliação em larga escala e Projeto Político Pedagógico”. Subsequentemente, 

iniciou-se a prova escrita, com consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos 

durante os primeiros sessenta minutos. A prova escrita foi elaborada no tempo regulamentar, 

em computador. Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos a candidata fez a leitura da 

prova, por videoconferência, pela plataforma do Google Meet e transmissão ao vivo pelo 

Youtube. A candidata apresentou uma prova clara e concisa sobre o tema sorteado, “Avaliação 

em larga escala e Projeto Político Pedagógico”, demonstrando consistência teórica e domínio da 

temática abordada. No mesmo dia, às quinze e quinze minutos horas, iniciou-se a prova pública 

de Arguição e Julgamento do Memorial, também com transmissão ao vivo pelo Youtube. O 

Memorial da candidata, apresentado em documento muito bem escrito, registra sua admirável 

trajetória acadêmica no ensino, na pesquisa e, particularmente, nas atividades de intervenção 

social, no âmbito da política pública de educação. Na arguição do memorial, mostrou-se 

articulada, com pleno domínio teórico conceitual e amplo conhecimento da organização do 

sistema nacional de educação, de suas relações com os organismos internacionais e da 

incidência dessas instituições nas políticas públicas do país. A arguição do memorial terminou 

às dezessete horas e dez minutos, encerrando os trabalhos deste dia. No dia 30 de novembro 

de 2022, às oito horas e vinte e cinco minutos, na sala 114 do Bloco B da FEUSP, a Presidente da 

Comissão Julgadora apresentou a lista de pontos para a escolha do tema da prova de avaliação 

didática. A candidata tomou ciência da lista e escolheu o tema nº 2 da prova de avaliação 



didática, a saber “Direito à educação, cidadania, diversidade e direito à diferença” e, em seguida, 

utilizou o tempo de uma hora para consultas, findo esse tempo, iniciou a elaboração do texto 

no tempo regulamentar de duas horas. Após a retomada na internet na sala onde estava a 

candidata às doze horas, com a presença de todos os membros da Comissão Julgadora, por 

videoconferência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao pelo Youtube, o candidato 

iniciou a apresentação de sua prova didática, “Direito à Educação, cidadania, diversidade e 

direito à diferença”, com pleno domínio do conteúdo temático , mostrando criatividade e 

notável articulação entre ensino e extensão, traduzindo com concreticidade o direito à 

educação.A sessão foi encerrada às doze horas e quarenta e cinco minutos. No mesmo dia, às 

quatorze horas, por videoconferência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo 

pelo Youtube, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada “A Privatização em marcha: novos/ velhos 

enraizamentos da civilização capitalista''. Na defesa da tese, a candidata respondeu com 

qualidade, firmeza e precisão as arguições realizadas pelos membros da banca examinadora, 

comprovando seu amplo domínio teórico sobre o tema e sobre sua contribuição para o campo 

educacional. A defesa da Tese terminou às dezoito horas e quinze minutos. A cada etapa, em 

sessão secreta, a Comissão Julgadora procedeu ao julgamento das provas, conferindo notas à 

candidata e após o término elaborou os Pareceres e o Relatório Final. A sessão foi reaberta, por 

videoconferência, a senhora Presidente reinstalou os trabalhos para o encerramento do 

concurso, tendo sido realizadas todas as provas exigidas por lei observadas, na sua execução, 

todas as normas regimentais. A Senhora Presidente declarou publicamente a média final de cada 

um dos examinadores, sendo elas: Profª. Drª. Carmen Sylvia Vidigal Moraes: 10,0 (aprovada); 

Profª. Drª. Maria Victoria de Mesquita Benevides Soares: 10,0 (aprovada); Profª. Drª. Maria 

Abadia da Silva: 10,0 (aprovada); Profª. Drª. Mara Regina Lemes De Sordi: 10,0 (aprovada) e 

Profª. Drª. Manuela Terrasêca: 10,0 (aprovada). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo 

em vista que a candidata, Profª. Drª. Sonia Maria Portella Kruppa, satisfez às exigências para a 

Livre- -docência, considera-a habilitada nas disciplinas EDA 0463 - Política e Organização da 

Educação Básica no Brasil e EDA 0219 - Coordenação do Trabalho na Escola e submete o 

Relatório Final para apreciação da Congregação, em obediência ao exigido pelo Artigo 179 do 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo. Homologado pela Congregação da FEUSP, em 

sua 551ª R. O. realizada em 15/12/2022. 


