
544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA FACULDADE 1 

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

27/03/2020, alterada pela Resolução 7956/2020 de 08/06/2020, que autoriza 3 

reunião à distância. Às nove horas do vigésimo sexto dia do mês de maio de dois 4 

mil e vinte e dois, realizou-se a 544ª Reunião Ordinária da Congregação à distância 5 

da Faculdade de Educação, sob a presidência da Senhora Diretora Professora 6 

Doutora Carlota Boto, e com a presença dos membros: Professores Doutores Valdir 7 

Heitor Barzotto, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Kimi Tomizaki, Mônica Caldas 8 

Ehrenberg, Livia de Araújo Donnini Rodrigues, José Sérgio Fonseca de Carvalho,  9 

Cintya Regina Ribeiro, Ana Paula Martinez Duboc, Agnaldo Arroio, Maria da Graça 10 

Jacintho Setton, Teresa Cristina Rebollo Rego de Morais, Anete Abramowicz,  Vivian 11 

Batista da Silva, Emerson de Pietri, Claudia Rosa Riolfi, Mônica Appezzato Pinazza, 12 

Maurilane de Souza Biccas, Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, Jaime Francisco 13 

Parreira Cordeiro, a Senhora Milena Miranda Franco, suplente do representante 14 

discente da pós-graduação, o Senhor Reinaldo Santos de Souza, representante dos 15 

servidores não docentes. Justificou ausência o Prof. Dr. Roni Cleber Dias de 16 

Menezes. Havendo número legal, a Senhora Diretora declara aberta a 544ª Reunião 17 

Ordinária da Congregação da FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 18 

ATA. Item 1. Discussão e Votação da Ata da 543ª Reunião Ordinária da Congregação 19 

da FEUSP, realizada no dia 04/05/2022.Colocada em discussão e, a seguir em 20 

votação, a Congregação aprovou por 12 (doze) votos e 02 (duas) abstenções. IIª 21 

Parte – EXPEDIENTE – 1. Expediente da Direção: Com a palavra, a Profa. Dra. 22 

Carlota Boto informa que a direção tem feito reuniões periódicas com todos os setores 23 

da Faculdade, começando pelas chefias administrativas e de departamentos, mas 24 

também com as comissões estatutárias, pretendendo-se que haja ainda reuniões 25 

periódicas com cada um dos setores, de maneira que se possa compreender de 26 

maneira adequada, aquilo que são os principais desafios e trabalho de cada setor. 27 

Comunica que foi feita a renovação do reconhecimento do curso de pedagogia, com 28 

a visita de especialistas do Conselho Estadual de Educação. Em nome da direção 29 

agradece os Profs. Rosangela, Lívia, Rosenilton, Claudia Galian, os funcionários 30 

Rosangela, Valéria, Solange e todos que estiveram diretamente envolvidos e que 31 

organizaram de maneira muito meticulosa essa visita e agora estão à espera do 32 

parecer das especialistas e do Conselho. Comenta que conseguiram para os 33 

próximos 4 anos, 18 claros docentes de reposição das perdas desde 2014, dentre 34 
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eles 17 em RDIDP e 1 em RTC, esse último foi dito que pode ser convertido em 35 

RDIDP. Explica que, neste ano de 2022, teremos 6 vagas em RDIDP e 1 em RTC. Já 36 

foi realizada uma primeira reunião com as chefias de departamento para discutir os 37 

critérios para distribuição desses 7 claros efetivos e haverá outra na qual serão 38 

consideradas as necessidades dos departamentos, a distribuição de carga didática e 39 

a perda de professores nos últimos anos.Foi liberado também 4 claros temporários 40 

que estão prestes a ser publicado mediante edital, sendo 3 para a Escola de Aplicação 41 

e 1 para o EDA. Menciona que tiveram a visita do Prof. Aluisio Segurado – Pró-Reitor 42 

de Graduação -, do Prof. Marcos Neira e também da Profa. Maria Arminda na EA. Foi 43 

apresentado a Profa. Maria Arminda as necessidades de contratação, a perda sem 44 

reposição de inúmeros profissionais e ontem recebeu uma ligação da Profa. Maria 45 

Arminda dizendo que todas as solicitações feitas da EA para professores do corpo 46 

permanente da escola, serão preenchidas. Isso se deve ao estudo muito meticuloso 47 

feito pelos Profs. Vivian e Fábio e revisado pelo Prof. Valdir, no sentido de apresentar 48 

o número de classes que estavam descobertas. Agradece aos Profs. Valdir, Vivian e 49 

Fábio. Comunica que a Profa. Diana Vidal acaba de ser nomeada integrante da 50 

Coordenação da Área de Ciências Humanas e Sociais da FAPESP, coordenando a 51 

Área de Educação. Em nome da Congregação cumprimenta a Profa. Diana. Estão a 52 

dois dias com um evento INEI e agradece a presença dos Profs. Vinício e 53 

especialmente da Profa. Ana Paula e Agnaldo que têm passado as madrugadas 54 

nesse evento que começou dia 24 às 22h e termina às 05h da manhã. O INEI 55 

congrega um conjunto de Faculdades de Pedagogia de vários países no mundo, e 56 

esse evento está acontecendo em Singapura. Comenta de uma proposta interessante 57 

apresentada pelo EDF, propondo a elaboração de um edital interno de incentivo a 58 

projetos de pesquisas, ensino e extensão. Apresentou primeiro ao setor financeiro da 59 

Faculdade, onde estão fazendo um estudo de quando podem dispor e depois entrará 60 

na pauta da próxima Congregação. Cumprimenta o EDF, pensa que é um projeto 61 

bastante promissor; e que provavelmente integrará a pauta da próxima congregação. 62 

O GT de “Educação Básica: em Defesa da Escola Pública” realizou um debate com o 63 

título “A escola voltou e agora?” , o qual contou com a presença dos Profs. Romualdo, 64 

Ocimar e Jaime. Diz que está na página da Faculdade e recomenda que as pessoas 65 

assistam. Haverá, ainda, pelo mesmo GT a organização de dois debates, um sobre a 66 

BNCC e outro sobre o Ensino Domiciliar. Sobre a aula inaugural e magna realizada 67 

sobre Financiamento da Educação com o Prof. Rubens, relata que foi uma verdadeira 68 



conferência magistral, cumpriu perfeitamente aquilo que se pode esperar no maior 69 

estilo de qualquer universidade de qualquer país do mundo. Agradece o Prof. Rubens 70 

e cumprimenta a Comissão de Graduação e a Comissão de Pós-Graduação por essa 71 

iniciativa. Agradece também as comissões pelos relatórios de avaliação institucional 72 

que foram entregues no prazo e muito bem cuidados, esperam agora os trabalhos 73 

dos departamentos para poder terminar a parte da unidade que vem sendo 74 

desenvolvida pelos Profs. Claudia, Mônica Caldas e Vinício. Comenta que foi 75 

constatado por 6 docentes da casa uma fraude financeira no holerite, um empréstimo 76 

consignado pelo Santander, sem autorização. Vão entrar com um relato sobre isso 77 

na Reitoria para que a USP tome as providências. Com a palavra, o Prof. Dr. Valdir 78 

Heitor Barzotto informa que foi indicado, ainda na gestão do Prof. Marcos, para 79 

compor o Grupo de Humanidades que está discutindo regulamentação da inovação, 80 

ele e o Prof. Rogério que foram indicados. Fizeram um encontro na FEUSP para ver 81 

como pensamos a situação, e em seguida tiveram uma reunião do GT. Diz que o 82 

debate é muito difícil e complexo, porque o GT de Humanidades é composto por 83 

pessoas que ajudaram a constituir a AUSPIN e escrever o documento que foi votado 84 

no CO no final do ano passado. Na última reunião não conseguiram um ambiente 85 

para colocar um breve relato do que conversaram na Faculdade. Fala que é 86 

importante que tenhamos essa informação para poder adiantar um pouco as questões 87 

que vão aparecendo. Continuando, informa que participam também do grupo de 88 

trabalho que se propõe a dialogar com a Reitoria sobre as necessidades da 89 

constituição de uma política linguística própria. Foram chamados para uma reunião 90 

na Reitoria e o Reitor aceitou a ideia de trabalharem numa perspectiva de 91 

multilinguismo e não somente português/inglês e com isso está sendo elaborado um 92 

questionário que será aplicado em todos os docentes, funcionários e alunos da USP 93 

para fazer um mapeamento dos interesses em língua e das necessidades da 94 

formação de cada um. Em agosto ou setembro irão fazer um seminário na tentativa 95 

de trazer pelo menos um grande número de unidades que apresentem suas 96 

necessidades de aprendizado de língua estrangeira e a partir daí constituir um 97 

documento que de um norte de uma política linguística que seja plural. Informa que a 98 

Profa. Carlota o indicou para participar de um grupo para discutir o processo de 99 

implementação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. A reunião será na 100 

próxima semana e depois irá convidar os colegas para uma conversa para ver como 101 

a FEUSP se integra nesta Pró-Reitoria. 2. Expediente das Comissões e Conselhos 102 



Centrais: a. Conselho Universitário. Com a palavra, a Profa. Dra. Carlota Boto 103 

informa que o CO não se reuniu e terá uma reunião dos dirigentes na próxima 104 

semana. b. Conselho de Graduação - Com a palavra, a Profa. Dra. Livia de Araújo 105 

Donnini Rodrigues comunica que em relação ao Conselho de Graduação foi uma 106 

reunião muito importante que apresentou muitas ações que estão em andamento e 107 

propostas de instaurações de frentes de trabalho, uma delas foi a anunciada pelo 108 

Prof. Valdir que é o GT de Políticas Linguísticas, a constituição de duas frentes de 109 

trabalho, uma voltada para proposição de alternativa para o vestibular e outra é com 110 

relação a flexibilização curricular. Ela e a Profa. Claudia participaram da primeira 111 

reunião, agora aguardam as indicações dos departamentos de pessoas que possam 112 

representá-las nessas discussões. Comenta que existe também um grupo 113 

trabalhando para propor ações mais articuladas de formação de professores dentro 114 

da USP. Foi feita outra reunião sobre a articulação em torno da questão do ensino e 115 

o acesso a LIBRAS na USP. São várias frentes de trabalho e tem também 116 

administrativa como a de adaptações no Sistema Júpiter-Web, que diz respeito à 117 

visualização de dados com relação aos estudantes. Comenta que foram dados 118 

informes sobre o acompanhamento dos casos de denúncias de fraudes no sistema 119 

de cotas. Comunicaram que a USP alcançou o teto mínimo de ofertas de vagas no 120 

período noturno. A USP também já está com toda a documentação finalizada para 121 

participação nos editais do PIBID-residência pedagógica. Foi expressa a preocupação 122 

com o aumento dos estudantes que tiveram o desligamento da universidade por conta 123 

do artigo 75 do Estatuto da USP. A CG está revisando a regularização interna de 124 

solicitação de reingresso ao curso. Foi noticiado a prorrogação do prazo da FUVEST 125 

para transferência externa. Lembraram que o feriado nos dias 16 e 17/06 só é válido 126 

para o interior. Internamente diz que a PROACAD está em fase de elaboração de um 127 

novo questionário para que possam fazer um perfil mais detalhado desses 128 

estudantes. Tem uma preocupação que é na retomada de um fluxo mais constante 129 

das ofertas das disciplinas optativas no que diz respeito aos percursos, então vão 130 

disparar uma discussão sobre esse tema. Diz que a Profa. Carlota já fez o informe 131 

sobre a comissão de renovação e agradece também a participação dos colegas. c. 132 

Conselho de Pesquisa. Com a palavra, a Profa. Dra. Cintya Regina Ribeiro informa 133 

que tiveram reunião do Conselho ontem e a primeira informação é que foi proposto e 134 

aprovado um programa que envolve o pós-doutorado sob o título “Programa de 135 

Gestores Acadêmicos de Projetos”. A proposta é criar um programa de formação 136 



desse profissional doutor no sentido que ele possa contribuir na gestão de projetos 137 

acadêmicos da USP. A ideia é que ofereça formação em nível também internacional. 138 

A Pró-Reitoria faria a seleção dos projetos das unidades. Serão oferecidas 15 bolsas 139 

no valor de 8.500,00 reais, o edital sairá em junho. Foi aprovada uma resolução do 140 

registro dos colaboradores acadêmicos da USP. A Pró-Reitoria irá regulamentar a 141 

presença desses profissionais que não são vinculados à USP, mas estão vinculados 142 

aos projetos da USP. Comunica que foi apresentado um relato de visitas a Centros 143 

de Inovações Internacionais realizado pelos Profs. Paulo Alberto Nussenzveig e Raul 144 

Gonzalez Lima. Fizeram entrevistas com gestores, acadêmicos etc e trouxeram 145 

informações sobre modos de operação de uma perspectiva de inovação que poderia 146 

ser trazida para o contexto USP. Comenta que o Prof. Raul disse que é necessário 147 

que a Universidade deixe o impacto visível do que ela faz para a sociedade, de modo 148 

que a sociedade não tenha medo de investir no conhecimento em ciências. Ela diz 149 

que essa formulação deixa muito clara que a discussão de impacto, de inovação do 150 

modo como vem sendo tratada está também interessada numa percepção da 151 

sociedade no sentido de atrair investimento. Comenta que o Prof. Paulo nesse sentido 152 

reiterou que a grande dificuldade da inovação na USP é equacionar ao mesmo tempo 153 

um trabalho em conjunto com agentes externos, com colaboração financeira e 154 

também resguardar as joias da USP, que seria a liberdade de pesquisa sem uma 155 

implicação direta com a aplicação imediata. Ele também fala que toda essa proposta 156 

que vem sendo conduzida pela Pró-Reitoria e Inovação, visa um programa de 157 

universidade e não se restringe a um programa reitoral. Com relação às questões 158 

internas, informa que estão com 15 bolsas PIBIC inscritas e os processos já estão em 159 

avaliação por parte dos pareceristas. d. Conselho de Cultura e Extensão 160 

Universitária. Com a palavra, a Profa. Dra. Ana Paula Martinez Duboc inicia 161 

parabenizando formalmente os Profs. Carlota e Valdir por assumirem a direção. 162 

Informa que na última reunião do Conselho foram apresentadas as novas diretorias 163 

dos diversos órgãos da PRCEU, e das iniciativas também dos próximos meses. 164 

Inclusive destaca a abertura da exposição “Yayá – cotidiano, feminismo, doença e 165 

riqueza", no CPC, que contou com a curadoria da Profa. Martha Marandino. Comunica 166 

que a Feira USP e as Profissões ocorrerá nos dias 11 a 13/08 no campus da capital, 167 

mas ainda não tem muitos detalhes, as visitas monitoradas também estão sendo 168 

retomadas, destaca que a Pró-Reitora Profa. Marli Quadros tem intenção de construir 169 

um Centro de Cursos de Extensão e reativar o antigo anfiteatro Camargo Guarnieri 170 



num centro cultural. Na CCEx foi aprovada uma proposta que alterou uma resolução 171 

indicando as modalidades de administração de cursos de extensão como presencial, 172 

semi-presencial, híbrido e EAD. Nos trabalhos internos já estão para organizar novas 173 

orientações para a retomada de cultura e extensão na FEUSP presencialmente a 174 

partir do segundo semestre de 2022. d. CCNInt. Com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo 175 

Arroio parabeniza os Profs. Carlota e Valdir pelo início do mandato. Agradece a 176 

confiança dos colegas na eleição para coordenar a CCNInt junto com o Prof. Marcos 177 

Euzebio. Comenta que foi feito um processo interno na Faculdade para encaminhar 178 

nossos estudantes para atividades de mobilidade internacional, eles estão se 179 

preparando para saída para o próximo semestre. Uma decorrência dessas atividades 180 

de mobilidade internacional é a nossa possibilidade e retomada dos estudantes 181 

estrangeiros para realizarem atividades presenciais na FEUSP. Diz que no primeiro 182 

semestre enviaram, mas não receberam estudantes, isso tem impactado a relação 183 

com as instituições que temos convênio. Foi enviado demandas por vagas para 184 

nossos estudantes e mais da metade não se manifestou. Receberam algumas 185 

demandas de possibilidades de convênio, mas são demandas atípicas, não estão 186 

previstas nos procedimentos, então iniciaram uma série de consultas junto a AUCANI. 187 

No dia 11/05 a Faculdade recebeu convite para comparecer junto com mais 2 outras 188 

Unidade para conhecer a nova gestão na AUCANI, foi ele e a funcionária Vanessa, 189 

pois solicitaram um funcionário de apoio das comissões e ficou muito claro que todos 190 

os funcionários dividem as secretarias, atuam nas comissões de internacionalização 191 

e em outra secretaria. Apresentaram algumas demandas e algumas delas foram 192 

rapidamente atendidas e conseguiram uma vaga para que a Vanessa possa participar 193 

de um curso de aperfeiçoamento em língua inglesa, oferecido inicialmente pela 194 

AUCANI para estudantes e abriram 10 vagas para funcionários para dar suporte para 195 

melhorar nossas atividades. Diz que, conforme a Profa. Carlota mencionou, estão 196 

participando do INEI junto com mais 10 Instituições ao redor do planeta e o evento 197 

termina hoje. A Faculdade esteve presente em todas as sessões. A realização da 198 

Escola de Verão desde ano, também organizada pela Faculdade de Educação da 199 

Universidade na China, será em julho. Logo será feita a divulgação de 3 vagas para 200 

estudantes da FEUSP participarem em Pequim. f. Conselho de Pós-Graduação - 201 

Com a palavra, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho informa que o Pró-Reitor 202 

encaminhou um pedido que deve ser logo encaminhado às Unidades, que autoriza 203 

às CPGs a flexibilizar os requisitos para recredenciamento dos professores 204 



orientadores em função da pandemia. Outro aviso da Pró-Reitoria é que a partir do 205 

próximo semestre não está mais autorizada a oferta de disciplinas regulares na 206 

modalidade online. Só poderão ser ministradas online as disciplinas cadastradas 207 

como tal. Internamente a CPG está se debruçando sobre a criação de mecanismos 208 

de classificação de periódicos internacionais. Lembra que no final de junho vence a 209 

última data para aqueles que entraram em 2021 fazerem seus exames de proficiência 210 

em língua estrangeira. A secretaria da CPG enviou e-mail detalhando os requisitos 211 

para a eventual apresentação de uma disciplina que credencie os alunos para 212 

participação no programa PAE. A pós-graduação começou a conceder a licença 213 

maternidade às pós-graduandas. Lembra também que haverá no início de junho uma 214 

reunião extraordinária da CPG onde será analisado e votado, para depois ser 215 

encaminhado à Congregação algumas mudanças no regulamento do programa de 216 

pós-graduação da Faculdade. 3. Expediente da Diretoria da Escola de Aplicação 217 

da FEUSP. Com a palavra, a Profa. Dra. Vivian Batista da Silva comenta que a Profa. 218 

Carlota já deu as boas novas sobre a perceptivas de contratação de professores em 219 

regime integral, que é o resultado de um esforço coletivo e de parcerias. No dia 11/05 220 

a Chefia de Gabinete da Reitoria recebeu a indicação número 3133 da deputada 221 

estadual Profa. Bebel, que foi procurada pela APM. A deputada enviou a demanda 222 

dos pais dos alunos da Escola assinalando que desde 2015 a Escola tinha perdido 223 

funcionários entre os quais professores que vieram a ser substituídos por temporários. 224 

A indicação foi enviada a direção da FEUSP e depois a direção da EA e organizaram 225 

um documento identificando os claros perdidos com a ajuda da Luci Mara e Regina, 226 

elaboram um documento situando 19 professores perdidos ao longo dos anos e 3 227 

funcionários. Incluíram no documento uma demanda importante relativa à educação 228 

especial. Esse ofício foi encaminhado na última sexta-feira e ontem tiveram a ligação 229 

da Profa. Maria Arminda confirmando esses claros. Comenta que receberam no dia 9 230 

de maio a visita de 12 estudantes de graduação da Universidade de Chicago, 231 

acompanhados de sua professora. Os alunos que tiveram a iniciativa de pedir essa 232 

visita, pois se interessaram pela proposta da Escola e o Prof. José Augusto recebeu 233 

os referidos estudantes. A Professora da Universidade falou que ficou muito 234 

impressionada com a proposta e a maneira de como a escola funciona. Sobre a 235 

reforma do bloco A, a primeira fase está quase concluída, que é a mudança. Para que 236 

tudo ocorresse da melhor maneira mais segura possível, as aulas tiveram que ser 237 

suspensas essa semana, com isso estão estudando um plano de reposição de aulas. 238 



4. Expediente dos Membros da Congregação da FEUSP. Com a palavra, a Profa. 239 

Dra. Kimi Tomizaki informa que participou da banca examinadora do Segundo Prêmio 240 

de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, organizado pela UNICAMP e 241 

o Instituto Vladimir Herzog. Ao longo do processo de avaliação das teses e 242 

dissertações houve uma consulta aos membros das bancas sobre uma pessoa que 243 

pudesse receber um prêmio/homenagem por parte das 2 organizações e ela sugeriu 244 

o nome da Profa. Lisete para uma homenagem póstuma. Houve uma votação entre 245 

os membros das bancas e a Profa. Lisete vai ser homenageada. Será na tarde de 246 

hoje às 18h. Com a palavra, o Sr. Reinaldo Santos de Souza comenta que quer 247 

registrar uma preocupação sobre esse tema da inovação e empreendedorismo e a 248 

própria mudança que houve na Pró-Reitoria de Pesquisa. Na última reunião do CO 249 

onde foi aprovada essa Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, como o conceito de 250 

inovação não é muito preciso, pois permite múltiplas interpretações, houve um apoio 251 

até muito mais amplo do que imaginou que teria, mas o que está por trás dessa 252 

discussão é um avanço do atrelamento da Universidade ao mercado e de colocar em 253 

risco a perspectiva de um financiamento público para as Universidades. No Fórum 254 

das Seis foi discutido esse tema e a partir de uma proposta da ADUSP, logo haverá 255 

um seminário sobre essas questões. Há também uma continuidade da luta para 256 

recomposição do salário, apesar do reajuste importante de 20,67%. Havia um 257 

compromisso dos reitores em agendar uma reunião de um grupo de trabalho para 258 

discutir esses temas e formular uma proposta comum, e não só questões econômicas, 259 

mas até agora não foi agendada. Diante disso, o Fórum das Seis vai realizar um ato 260 

na UNICAMP no dia 31, que será durante o CO da UNICAMP. Faz o convite aos 261 

membros da Congregação e para toda a Faculdade participarem. Quer registrar, por 262 

parte dos funcionários, dos movimentos, expressando isso nas assembleias, nos 263 

sindicatos afins, a preocupação com a perspectiva de contratações bastante 264 

reduzidas dos funcionários. Diz que perdemos de 2014 até agora mais de 4 mil 265 

funcionários e o plano de contratação é de cerca 400 funcionários de nível superior 266 

que está longe de repor o quadro. Com a palavra, a Profa. Dra. Carmen Sylvia Vidigal 267 

Moraes lembra de um problema com relação ao espaço do Centro de Memória, que 268 

está em fase de reorganização dos acervos. Aprovaram no departamento que o EDA 269 

vai ceder até agosto a sala de coordenadoria do EDA para o Centro. Com a palavra, 270 

a Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenberg diz que é preciso repensar institucionalmente 271 

as estruturas e espaços da Faculdade. O EDM conta hoje com 19 professores 272 



temporários, que é um número muito elevado para alocar nas salas em que tem 273 

disponíveis, pensa que tratar das questões dos espaços dos professores 274 

aposentados não é tarefa simples, tem que ser pensada com muita sensibilidade, 275 

para além do departamento, mas sim da Unidade. IIIª PARTE - ORDEM DO DIA: 1. 276 

ELEIÇÕES: 1.1. Indicação do representante e respectivo suplente da Congregação 277 

no Conselho Universitário. 1.1.1. Memo. EDM/112/09052022 - Manifestação de 278 

interesse da Profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza em ser indicada como 279 

representante da Congregação junto ao CO. Colocada em discussão e, a seguir em 280 

votação, a Congregação aprovou por 19 (dezenove) votos pela unanimidade dos 281 

presentes, a indicação da Profa. Monica A. Pinazza como titular, tendo como suplente 282 

a Profa. Carmen Sylvia Vidigal Moraes aprovada por 18 (dezoito) votos pela 283 

unanimidade dos presentes. 1.2. Memo. EDM/110/06052022 - Indicação da Profa. 284 

Dra. Núria Hanglei Cacete como representante suplente da Profa. Dra. Ana Paula 285 

Zerbato na CoC Licenciaturas. Complementação de mandato até 04/05/2023. 286 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 287 

(dezoito) votos pela unanimidade dos presentes.  1.3. Memo. EDF/32/09052022 - 288 

REFERENDAR - Eleita a Profa. Dra. Cássia Geciauskas Sofiato, como Vice Chefe do 289 

Departamento, para um mandato até agosto de 2023. Colocada em discussão e, a 290 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos pela unanimidade 291 

dos presentes. 2. CONCURSOS: 2.1. Relatório Final do Concurso Público de Títulos 292 

e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em 293 

RDIDP, claro/cargo no 1235796, junto ao EDA. Edital FEUSP 104/2019. Colocada em 294 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos pela 295 

unanimidade dos presentes. 2.2. Relatório Final do Concurso Público de Títulos e 296 

provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em 297 

RDIDP, claro/cargo no 1233068, junto ao EDA, Edital FEUSP 80/2019. Colocada em 298 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos pela 299 

unanimidade dos presentes. 3. CONVÊNIO: 3.1. RETIRADO DE PAUTA - Curso de 300 

extensão ''Educação Científica, Tecnológica e Ambiental". Depois de longa discussão 301 

foi colocado em votação a retirada de pauta. A Congregação aprovou por 12 (doze) 302 

votos a favor, 07 (sete) contras e 01 (uma) abstenção. Também foi sugerido fazer um 303 

debate geral para que todos possam refletir sobre o assunto. A Profa. Ana se dispõe 304 

a organizar uma série de encontros/reuniões para ver a melhor forma de falar acerca 305 

dessas questões. Vai pedir um levantamento dos cursos que envolvem a ruptura da 306 



gratuidade.  O assunto deverá voltar até a Congregação de agosto.  4. OUTROS 307 

ASSUNTOS: 4.1.Memo. EDF/35/05052022 - Adesão no Programa Professor Sênior 308 

da Profa. Dra. Maria Ângela Borges Salvadori. Colocada em discussão e, a seguir em 309 

votação, a Congregação aprovou por 18 (dezoito) votos pela unanimidade dos 310 

presentes. 4.2. Memo. EDF/36/12052022 - Pedido da Profa. Dra. Diana Gonçalves 311 

Vidal de inscrição no Edital Ano Sabático (2023), do Instituto de Estudos Avançados 312 

USP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 12 313 

(doze) votos e 04 (quatro) abstenções. 4.3. Comissão de Equidade. Colocada em 314 

discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, 315 

pela unanimidade dos presentes, a indicação das Profas. Claudia R. Riolfi e Tereza 316 

Rego de Moraes para compor a Comissão de Equidade. 4.4. Comissão de Equidade 317 

- Manifestação de Reserva de vagas para Docentes. Colocada em discussão e, a 318 

seguir em votação, a Congregação aprovou por 13 (treze) votos e 01 (uma) 319 

abstenção. Nada mais havendo, a Senhora Diretora agradeceu a presença de todos 320 

e todas e deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Luci Mara R. Gimenes, 321 

Assistente Técnica Acadêmica, lavrei e digitei   a presente  ata,  que  será   assinada                            322 

por mim                               e pela Diretora da FEUSP                             na reunião 323 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 26 de maio de 2022. 324 


