
270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE 1 

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

do décimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, na sala 101 do Bloco A, realizou-se 3 

a 270ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de 4 

Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e 5 

com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinício de Macedo 6 

Santos, Vice-Diretor; Rosângela Gavioli Prieto, Decana da CG, em exercício; Ocimar 7 

Munhoz Alavarse, Vice-Chefe do EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, 8 

Vice-Chefe do EDF; Agnaldo Arroio, Chefe do EDM; Ana Luiza Jesus da Costa, 9 

representante dos docentes; Professora Marlene Isepi, Diretora designada da Escola de 10 

Aplicação; Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos servidores não-11 

docentes, Senhor Jefferson Arruda da Silva, representante discente da graduação e 12 

Senhora Maria Auxiliadora Riul de Freitas, Assistente Técnico Financeiro e representante 13 

da Diretoria da FEUSP no CTA. As Senhoras Vania Campos Machado, Assistente Técnico 14 

Administrativo, Substituta e Elaine Cristina Barrelo, Diretora do Serviço de Biblioteca, 15 

compareceram à sessão como convidadas da Direção. O Senhor Diretor justificou as 16 

ausências dos Professores Doutores Rogério de Almeida, Decano da CCEx; Maurício 17 

Pietrocola Pinto de Oliveira, Decano da CPG, em exercício; Rogério de Almeida, Decano 18 

da CCEx, em exercício e Maria Clara Di Pierro, Decana da CPq, em exercício e, tendo em 19 

vista a presença dos membros declarou aberta a sessão da 270ª Reunião Ordinária do 20 

CTA. Na sequência, o Professor Doutor Marcos Garcia Neira expressa que como 21 

debutantes agradece a comunidade pela confiança depositada na chapa para Diretor e 22 

Vice-Diretor e que o modelo de gestão participativa proposta por eles será cumprido de 23 

acordo como estava no Programa de Gestão e que todos os segmentos terão espaço para 24 

apresentarem suas demandas, discutirem os problemas e encontrar os melhores 25 

caminhos para que possam ser solucionados. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 26 

ATA. Item 1. Discussão e Votação da Ata da 269ª Reunião Ordinária do Conselho 27 

Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 12/04/2018. Colocada em 28 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 29 

05 (cinco) votos e 04 (quatro) abstenções. IIª PARTE – EXPEDIENTE – Item 1. 30 

Expediente da Diretoria da FEUSP. O Professor Doutor Marcos Garcia Neira informa 31 

que a direção não utilizará o serviço de transporte para idas e vindas para a FEUSP, 32 

deixando os dois motoristas à disposição para os trabalhos da unidade. Comunica, ainda, 33 

que será devolvido um dos três veículos locados para a FE para a Reitoria, uma vez que 34 



temos apenas dois funcionários na Seção de Transporte. Comunica, ainda, que no dia 15 35 

de maio próximo, às 10h00, 14h00 e 17h30, acontecerá a primeira reunião da Gestão 36 

Participativa e espera a presença de todos, funcionários, docentes e estudantes, para que 37 

possam contribuir com ideias e soluções de nossos problemas. Na sequência, relata que 38 

chegou um pedido de um grupo de docentes do EDA e de pós-doutorandos da FEUSP 39 

(10 pessoas), para participarem do CONEPE/2018, a realizar-se em Belo Horizonte, MG 40 

de 23 a 27/05/2018, e para isto está solicitando reserva de uma van e autorização para 41 

pagamento de diárias do motorista. Na ocasião, solicita a inclusão de dois assuntos, sendo 42 

um ofício dos alunos da pós-graduação e uma doação FAPESP da Professora Doutora 43 

Ana Laura Godinho de Lima. Informa, ainda, que está em trâmite o processo de doação 44 

de uma geladeira do Laboratório de Ensino de Química para a Escola de Aplicação 45 

somente para guardar reagentes químicos. Com a palavra, o Professor Doutor Vinício de 46 

Macedo Santos expressa que tendo em vista as considerações mencionadas pelo 47 

Professor Doutor Marcos Garcia Neira e do conhecimento da realidade acadêmica, 48 

considerou-se à altura para postular a função de Vice-Diretor, zelando pelas relações 49 

institucionais e entendo que a FE tem um lugar de destaque na USP. Apesar da crise que 50 

vivemos, há que se procurar espaços de busca e de entendimento, pois há limitações. 51 

Nesse lugar em que pode ocorrer erros e equívocos está contando com o apoio e à 52 

disposição de todos e que deseja um bom trabalho para todos nós. Item 2. Expediente 53 

da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Com a palavra, a Professora Marlene 54 

Isepi relata que não esteve na reunião passada, tendo em vista à demissão da Professora 55 

Andréia Botelho de Rezende, estava à frente da direção e também com as Professoras 56 

Marília Costa Basile e Maria Julia de Bonis reorganizando as tarefas do 3º ano, juntamente 57 

com a Professora Mirian Cury Machado, e prosseguindo com o empenho de solicitar as 58 

contratações de professores temporários. Informa, ainda, que participou de uma reunião 59 

de negociação com a COPERT e o SINTUSP, tendo em vista os estudos do meio e 60 

também do recesso na Escola de Aplicação. Com a palavra, o Senhor Reinaldo Santos 61 

de Souza lembra que do ponto de vista do recesso está sendo uma discussão difícil e que 62 

estão aguardando uma proposta da Reitoria. Item 3. Expediente dos Membros do CTA 63 

da FEUSP: Com a palavra, o representante dos servidores não docentes no CTA relata 64 

sobre o problema que aconteceu com uma funcionária da limpeza que foi destratada por 65 

um docente da casa e que a direção solicitou que o mesmo se retratasse. Explica, na 66 

ocasião, que quanto aos funcionários da limpeza no início do contrato eram 32 e agora 67 

são apenas 10. Na sequência, o Senhor Jefferson Arruda da Silva, representante discente 68 



da graduação no CTA, pergunta como está a questão da lanchonete? O Professor Doutor 69 

Marcos Garcia Neira explica que tomou conhecimento da questão antes de assumir a 70 

direção e que está tratando do caso em duas etapas, sendo que a primeira linha de 71 

raciocínio foi solicitar o pedido de prorrogação do contrato existente, em caráter de 72 

urgência, junto à Procuradoria Geral (PG) e também verificar com a SEF as possibilidades 73 

de reformas para adequação de Lanchonete no valor de R$ 400.000,00 e também de 74 

restaurante no valor de R$ 900.000,00, uma vez que a FE não possui estes montantes 75 

para assumir, no momento, a realização dessas adequações. A segunda linha se trata de 76 

trazermos para cá “food truck” e para isto já realizou uma reunião com a Prefeitura e está 77 

verificando o melhor ponto para instalação do mesmo e providenciando junto à Seção de 78 

Manutenção a questão da instalação elétrica, uma vez que a proprietária assumirá a 79 

responsabilidade pelas instalações hidráulicas e de esgoto e que os medidores de energia 80 

e de água serão independentes da FE. Com a palavra, o Professor Doutor Agnaldo Arroio 81 

pergunta da possibilidade dos motoristas buscar e levar professores que virão de Portugal 82 

até o aeroporto de Cumbica, Guarulhos, SP, uma vez que não obteve retorno de sua 83 

solicitação. A propósito do assunto, a direção verificará como está a disponibilidade para 84 

as datas solicitadas. Na sequência, o Senhor Chefe do EDM, comunica que para o 85 

segundo semestre de 2018, não contará com docente para ministrar as aulas de 86 

Metodologia do Ensino de Psicologia, porque a Professora Doutora Leny Magalhães 87 

Mrech vai tirar a sua licença-prêmio e férias e depois a sua aposentadoria e, por essa 88 

razão, está solicitando um cargo de professor temporário. Na ocasião, comunica que a 89 

referida professora está com problemas para subir e descer escadas e teremos que alocá-90 

la em uma sala no térreo do Bloco “B”. Informa, ainda, que o Professor Doutor Vojislav 91 

Alexander Jovanovic o procurou, informando que a partir do primeiro semestre de 2019 92 

irá solicitar licença-prêmio, pois tem 390 dias e está também pensando em se aposentar 93 

após o término da mesma. Lembra, ainda, que o referido professor ministra cinco turmas, 94 

sendo habilitações em línguas modernas e orientais. IIIª PARTE – ORDEM DO DIA – 1. 95 

PROCESSO SELETIVO: 1.1. Of/29/EA/25042018 - REFERENDAR - Solicitação de 2 96 

claros docentes temporários para a Escola de Aplicação, tendo em vista o pedido 97 

de demissão da Profa. Andréia Botelho de Rezende, responsável por uma classe do 98 

3º ano do Ensino Fundamental. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o 99 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) votos, pela unanimidade 100 

dos presentes. 1.2. Memo/EDM/85/02052018 - Solicitação de 3 claros docentes 101 

temporários, tendo em vista que o responsável pelas disciplinas irá entrar em 102 



licença prêmio por 385 dias. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 103 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 104 

presentes. 1.3. Memo/EDM/92/04052018 - Solicitação de 1 claro docente temporário, 105 

tendo em vista o termino de contrato da Profa. Paula Cristiane S. Juliasz em 106 

31/07/2018. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 107 

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. 108 

Memo/EDM/93/04052018 - Solicitação de 1 claro docente temporário, tendo em vista 109 

que a Profa. Leny M. Mrech irá solicitar aposentadoria no final do semestre. Colocado 110 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 111 

por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. Of/25/EA/16042018 - Solicita 112 

a prorrogação, por mais 12 meses, do contrato de trabalho dos Profs.: Carla 113 

Wanessa do A. Caffagni / Diana Bertuol Garcia / Marcia Brandão R. Aguilar. Colocado 114 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 115 

por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6. Of/EDF/38/04052018 - Solicita 116 

a prorrogação do contrato de trabalho do Prof. Cauê Cardoso Polla, por mais um 117 

ano. 1.7. Memo/EDM/94/04052018 - Solicita a prorrogação do contrato de trabalho 118 

da Profa. Andrea Augusta de Aguiar, até 31/12/2019. Colocado em discussão e, a 119 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, 120 

pela unanimidade dos presentes. 1.8. Of/EDA/27/04052018 - Solicita a prorrogação do 121 

prazo de contrato de trabalho da Profa. Iracema Santos do Nascimento, até 122 

31/07/2019. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 123 

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. 124 

RECREDENCIAMENTO: 2.1. Memo. EDM/87/04052018 - BELMIRA AMÉLIA DE 125 

BARROS O. BUENO - Solicita recredenciamento junto à CERT. Parecer favorável 126 

emitido pela Profa.Marília Pontes Esposito (Profa. Sênior-EDF). Colocado em 127 

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

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 3. RELATÓRIO: 3.1. 129 

Of/EDF/26/06042018 - Relatório CERT do EDF, período de janeiro a dezembro de 130 

2017. 3.2. LEANDRO DE LAJONQUIÈRE - Relatório de afastamento, período de 08/01 131 

a 07/03/2018. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 132 

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. 133 

AFASTAMENTO: 4.1. MARCELO DE SALETE SOUZA - (EA) - Solicita afastamento 134 

para participar do lançamento do livro Angola Janga, palestra e exposição de 135 

páginas originais do livro, em Paris - França, no período de 21 a 23/09/2018. Colocado 136 



em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou 137 

por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.2. CLÁUDIA VIEGAS SARAIVA 138 

(EA) - Solicita afastamento para participar de Congresso da América Latina e Caribe 139 

da Federação Internacional dos professores de Francês, em Bogotá-CU - Colômbia, 140 

no período de 05 a 08/06/2018. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o 141 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade 142 

dos presentes. 4.3. FABIO BEZERRA DE BRITO (EA) - Solicita afastamento para 143 

participar do Seminário "Pessoas com Deficiência - Rupturas do Capacitismo e 144 

Despatologização de Identidades, na FEUSP, no dia 17/05/2018. Colocado em 145 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 146 

11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 4.4. KELLY CRISTINE SABINO (EA) - 147 

REFERENDAR - Solicita afastamento para participar do IV Seminario Internacional 148 

Pensar de otro modo: las nociones de práctica y experiencia como herramientas 149 

filosóficas para investigar en educación, em Bogotá-CU - Colômbia, no período de 150 

22 a 25/05/2018. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 151 

Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. 5. 152 

AUXÍLIO FINANCEIRO: 5.1. Proc. 18.1.532.48.6 - REFERENDAR - Pagamento de 153 

auxílio financeiro para participação dos alunos matriculados na disciplina - 154 

EDF0289 - Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico, oferecida 155 

pelo Prof. Elie George Guimarães Ghanem Junior, a ser realizado na cidade litorânea 156 

do Município de Matinhos - Paraná, de 02 a 05/05/2018. Colocado em discussão e, a 157 

seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 11 (onze) 158 

votos, pela unanimidade dos presentes. 6. DOAÇÃO: 6.1. Proc. 18.1.562.48.2 - Termo 159 

de doação - FAPESP - Prof. Marcos G. Neira. Colocado em discussão e, a seguir em 160 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela 161 

unanimidade dos presentes. 6.2. Proc. 18.1.535.48.5 - Termo de doação - FAPESP - 162 

Profa. Monica do Amaral. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 163 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 164 

presentes. 7. OUTROS ASSUNTOS: 7.1. Termo de Adesão a Serviço Voluntário de 165 

Maria Júlia Rangel de Bonis. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 166 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos 167 

presentes. 7.2. Termo de Adesão a Serviço Voluntário de Marilia Costa Basile. 168 

Colocado em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 169 

aprovou por 11 (onze) votos, pela unanimidade dos presentes. INCLUSÃO: 1. Carta de 170 



reivindicações à direção apresentada pelos estudantes de pós-graduação, contendo três 171 

solicitações, a saber: 1ª) solicitação para que os estudantes de pós possam utilizar a copa 172 

do Bloco B, particularmente aqueles estudantes que passam o dia todo na faculdade. Com 173 

a palavra, a Senhora Vânia apresentou como justificativa para negativa o fato de que 174 

haveria uma legislação que dimensiona o espaço total que deve ter de copa para uso dos 175 

funcionários, e que a faculdade já estaria em déficit com essa exigência. De todo modo, 176 

ao final da discussão, foi aprovado apresentar aos estudantes a proposta de que possam 177 

utilizar, em caráter experimental, os espaços do primeiro e segundo andar do bloco A, que 178 

são aquelas minicopas dos andares das salas dos professores e das secretarias. Se o 179 

fluxo for muito grande, o tema será reavaliado; 2ª) reabertura para o público em geral do 180 

banheiro do térreo do Bloco B, sob o argumento de que a sala de estudos fica ali e que é 181 

muito incômodo não poder usar aqueles banheiros. Abriu-se nesse tema uma longa 182 

discussão sobre o uso dos banheiros, sendo reafirmado que o estabelecimento do uso 183 

exclusivo daqueles banheiros pelos funcionários era uma demanda antiga, tendo em vista 184 

a situação que esses banheiros se encontravam. Ao final, não houve nenhuma 185 

deliberação sobre o tema, mantendo-se a perspectiva de que os banheiros sigam 186 

fechados, mas buscando abrir uma conversa geral para ver como equacionar essa 187 

questão; 3ª) A terceira questão foi sobre a liberação do uso da internet nos computadores 188 

da biblioteca. Nesse ponto, foi feita a contextualização dos motivos pelos quais se 189 

restringiu o uso, como decorrência de uso inadequado por parte de usuários. De todo 190 

modo foi feita uma avaliação por parte da própria direção da Biblioteca de que essa 191 

restrição deixou a biblioteca bem mais esvaziada, e que portanto era preciso rever esse 192 

tema e liberar novamente o uso da internet. Foram apresentadas sugestões de se verificar 193 

a possibilidade de se criar uma espécie de usuário com senha temporária, o que permitiria 194 

identificar os usuários que teriam que fazer um cadastro prévio. Ainda sobre a biblioteca, 195 

a Senhora Elaine Cristina Barrelo, Diretora da Biblioteca, comentou que após o PIDV, com 196 

a saída de inúmeros funcionários, há muito espaço vazio no prédio. Ela comentou que 197 

está deslocando funcionários para outras salas para poder aproveitar melhor o espaço, e 198 

que inclusive estaria readequando o mobiliário, para colocar à disposição os móveis 199 

sobrantes. Nesse quadro, ela ofereceu como possível solução para solicitação dos alunos 200 

da pós-graduação sobre os banheiros deslocar a sala de estudos deles pra biblioteca, 201 

considerando que há esses tais espaços vagos. Não houve deliberação sobre o tema, 202 

mas ficou como uma possibilidade a ser estudada. E, para constar eu, Sidney Mauro 203 

Fontanetti, Assistente Técnico Acadêmico, lavrei e digitei a presente ata, que será 204 



assinada por mim e pelo Diretor da FEUSP na reunião em que for discutida e aprovada. 205 

São Paulo, 10 de maio de 2018. 206 


