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O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão no período 
e dar publicidade aos encaminhamentos. 
 
Participação na reunião dos dirigentes 
Nos dias 2 e 3 de julho ocorreu a segunda reunião de dirigentes da USP no campus Luiz de 
Queiroz/Piracicaba, quando a Reitoria apresentou o andamento e resultados dos projetos e 
programas propostos divulgados na primeira reunião (nos dias 6 e 7 de fevereiro/2018), sob a 
Gestão Vahan/Hernandez. São 11 projetos (USP-Municípios, Aprender na Comunidade, 
Transferência de conhecimento, Estímulo à Fixação de Pós-doutores, Centro de Pesquisa e 
Inovação, Cursos de Graduação Interdisciplinares, Projeto Acadêmico Institucional, Programas de 
Incentivo aos professores, Programa de estímulo aos servidores Técnico- Administrativos, 
Acolhimento aos Estudantes da USP. (Para mais informações consultar 
https://jornal.usp.br/institucional/dirigentes-discutem-novos-projetos-da-gestao-em-reuniao-no-
campus-de-piracicaba). Os projetos Acadêmico Institucional e Acolhimento aos estudantes da USP 
foram objeto de maior questionamento e discussão dos presentes.  
A reunião também consistiu em oportunidade para tratar de interesses específicos da FEUSP como 
esclarecimentos junto ao Presidente da CODAGE acerca do contrato de locação dos automóveis, 
conversa com a Chefia de Gabinete da Reitoria sobre a Supervisão da Escola de Aplicação e da 
necessidade de claros para EA e FEUSP, com o Pró-Reitor de Pós-Graduação e com o Reitor. 
 
Projeto Acadêmico 
A Comissão Interdepartamental reuniu-se diversas vezes para dar prosseguimento à elaboração 
do Projeto Acadêmico em sintonia com os departamentos. As direções do Instituto de Psicologia, 
Instituto de Relações Internacionais, Escola de Comunicações e Artes, Escola de Educação Física e 
Esporte de Ribeirão Preto e Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas foram convidadas a 
trocar experiências. Apenas a FFLCH não compareceu na data agendada. A comissão também 
promoveu uma primeira reunião com os/as docentes com o objetivo de discutir os perfis de cada 
categoria as sugestões feitas foram sistematizadas pela comissão para aprimoramento em nova 
reunião dos docentes. 
 
Prosseguimento das conversações sobre deslocamentos internos de funcionários 
Com vistas a garantir o bom funcionamento de todas as seções e atender aos pedidos dos/as 
funcionários/as interessados/as em modificar seus postos de trabalho, foram realizadas reuniões 
com as pessoas envolvidas e respectivas chefias.   
 
Publicização das atas e dos boletins da gestão 
Conforme deliberado pela Congregação, as atas das reuniões das Comissões Estatutárias, do CTA e 
da Congregação vem sendo disponibilizadas no site da FEUSP (Institucional >> Atas dos Colegiados 
e Comissões Estatutárias). A Comunicação e Mídia também criou uma aba para divulgação dos 
boletins (Institucional >> Diretoria). 
 
Fim do contrato de locação dos automóveis 
Ó término do contrato de locação dos automóveis terminou no final do mês. A CODAGE informou 
que a unidade não alcança a quilometragem mínima exigida para a permanência dos veículos. 
Visando à economia de recursos, recorreremos ao POOL sempre que as atividades envolvendo 
docentes, funcionários ou estudantes requisitarem transporte da USP.   
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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
Em conversação com a CIPA surgiram propostas de ações voltadas para o bem-estar da 
comunidade FEUSP, entre elas, a organização de eventos mensais para discussão de temáticas 
voltadas para a promoção da saúde e a utilização dos vestiários e das copas pelas funcionárias que 
cuidam da higienização. 
 
Organograma 
O Serviço de Pessoal forneceu informações detalhadas sobre o atual organograma da FEUSP. Em 
reunião com o DRH, foi possível compreender o espírito da “reorganização” proposta. Está para 
ser agendada uma conversa com as chefias do Departamento Financeiro e do Departamento 
Administrativo, com vistas a discutir as características das funções desses setores.  
 
Gestão Participativa 
Em 28 de junho, a Congregação aprovou no mérito a minuta da portaria que cria o Conselho 
Consultivo. Encerrado o período de férias, o texto com as modificações sugeridas foi encaminhado 
aos membros para apreciação. 
 
FEUSP contra a transfobia 
Após reunião para discutir o assunto, o GT de Combate à Transfobia elaborou e encaminhou à 
direção um documento que detalha várias iniciativas que poderão ser adotadas  
 
Semana da Educação  
Após reuniões com representantes da Comissão Organizadora, do Apoio Acadêmico e do Setor 
Financeiro, tomaram-se as medidas necessárias para obtenção de recursos junto à Pró-Reitoria de 
Graduação e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. O montante é suficiente para viabilizar o evento 
que ocorrerá entre os dias 20 e 24/08. 
 
Pequenas reformas  
Realizaram-se pequenos reparos na tubulação e no teto da sala do Centro Acadêmico. 
 
Parcerias com dirigentes da Diretoria de Ensino (DE) Centro Oeste da Secretaria de Estado de 
Educação de São Paulo (SEE-SP) e com representantes da Secretaria Municipal de Ensino de São 
Paulo SME-SP) 
Em visita de representantes da FE e da Escola de Aplicação à DE Centro Oeste, discutiu-se o 
cadastramento dos estudantes da EA no sistema estadual, a Supervisão, a possibilidade de cessão 
de professores/as para atuação na Escola de Aplicação e o estabelecimento de um convênio para 
atividades formativas com os professores da rede estadual.  
Atendendo ao convite feito pela direção da FEUSP, a Coordenadora da Coordenadoria Pedagógica 
(COPED) e a Chefe da Divisão Pedagógica (DIPED) da SME-SP estiveram na FEUSP para discutir 
projetos em conjunto. Foi agendada uma reunião para o dia 06/09, momento em que a equipe da 
SME apresentará um mapa das questões mais urgentes. A ideia inicial é que a partir desse 
primeiro encontro possam surgir projetos de pesquisa ou extensão em conjunto ou que aqueles já 
existentes possam integrar-se.     
 
Projetos de Pesquisa do Pátio Digital – SME 
A pedido da direção, a presidenta da Comissão de Pesquisas participou da reunião de lançamento 
do 1º Processo de Seleção de Projetos de Pesquisa do Pátio Digital - SME, em parceria com a 
Unesco, o qual visa à realização de estudos que possam responder aos “desafios” identificados 
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pelos gestores da rede municipal. Na sequência, a CPq convidou os/as docentes para conhecerem 
a proposta e, se houver interesse, inscreverem projetos de pesquisa integrados.  
 
Cursinho popular Edson Luís 
A parceria com o Cursinho Popular Edson Luís foi renovada para o próximo semestre, o que inclui 
a utilização de 3 salas de aula no período da manhã e dos recursos audiovisuais.  
 
Elaboração de projeto para concorrer à Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-Infra 04/2018 

Para atender ao comunicado da Pró Reitoria de Pesquisa da USP para as unidades participarem de 
edital MCTIC/FINEP de “ Apoio à Infraestrutura de Pesquisa em Áreas Temáticas” vários setores da 
unidade, com mediação da Comissão de Pesquisa, se mobilizaram para elaborar um subprojeto 
em prazo muito curto, durante a segunda quinzena do mês de julho, para integrar um único 
projeto institucional da USP, por Edital. Assim, foi encaminhado o subprojeto “Laboratórios 
integrados de pesquisa e formação docente: infraestrutura e inovação para a melhoria da 
qualidade da Educação Básica”, o qual inclui a aquisição de equipamentos e pequenos serviços de 
instalações físicas, elétricas e hidráulicas necessários à modernização dos laboratórios para fins de 
pesquisa, formação e prestação de serviços de utilidade pública visando a melhoria da qualidade 
da educação básica.  
 
Compensação de horas 
Após reunião com representantes dos/as funcionários/as técnico-administrativos e o Serviço de 
Pessoal para discutir a portaria interna que regula, entre outros, o período de compensação de 
horas, decidiu-se que o segmento discutirá e proporá alterações. 
 
Reunião com a equipe da Escola de Aplicação 
O encontro com os trabalhadores e trabalhadoras da Escola de Aplicação deu-se durante o 
período destinado ao planejamento. Foi um momento oportuno para conhecer mais de perto a 
real situação da Escola relativamente ao seu projeto pedagógico, às principais dificuldades e para 
reafirmar o lugar importante da instituição na formação de crianças e jovens, na formação de 
futuros/as professores/as, enquanto campo de estágios e pesquisas e, principalmente, na 
produção de conhecimentos sobre a Educação Básica. Entre as várias ideias discutidas, a equipe da 
EA encampou a proposta de participar da elaboração do Projeto Acadêmico da unidade e do 
futuro Conselho Consultivo. 
 
Instalação do food truck 
Uma vez finalizadas as obras para instalação do food truck, o serviço passou a ser oferecido. Trata-
se de uma medida paliativa enquanto a Superintendência do Espaço Físico (SEF) contrata a 
empresa que elaborará o projeto da reforma da antiga cantina, ação imprescindível à nova 
licitação. Em reunião com a SEF assegurou-se a urgência do assunto com a ressalva de preservação 
dos laboratórios didáticos qualquer que seja a reforma do espaço físico a ser feita. 
 


