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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. Também está disponível no site da FEUSP (Institucional >> 
Diretoria). 
 
Supervisão da Escola de Aplicação 
Em conversa com a presidência do Conselho Estadual da Educação para revisão da Deliberação CEE nº 
152 /2017, que responsabiliza as universidades estaduais paulistas pela supervisão das suas escolas 
de Educação Básica, obteve-se a recomendação de que um pedido fosse encaminhado diretamente 
ao gabinete do Secretário de Educação. Como resposta, a SEE indicou uma supervisora da Diretoria de 
Ensino Centro-Oeste que auxiliará a EA. 
 
GT Escola de Aplicação 
Prosseguiram as conversas com docentes que possuem projetos ou vínculos de vários tipos com a 
Escola de Aplicação e a respectiva direção com vistas a discutir um novo formato para a gestão 
administrativa e pedagógica. Documentos elaborados nos anos anteriores foram retomados. Uma 
terceira reunião foi agendada para o dia 17 de setembro, para a qual serão convidados/as docentes e 
funcionários/as técnico-administrativos/as.  
 
Semana da Educação 
O empenho de estudantes e o envolvimento de docentes e funcionários/as técnico-administrativos/as 
de várias seções, bem como a participação de convidados/as externos, possibilitaram a realização de 
um evento formativo abrangente e plural. Os recursos solicitados às Pró-Reitorias de Graduação e 
Cultura e Extensão viabilizaram o traslado de palestrantes e ministrantes de oficinas de outras 
cidades. 
 
Projeto Acadêmico 
Após reuniões com docentes para definição dos perfis de cada categoria, com professores/as da 
Escola de Aplicação e com uma representante da Comissão de Avaliação Institucional para 
esclarecimento de pontos controversos, uma primeira versão do documento foi objeto de análise e 
discussão em plenária. Após incorporação das sugestões pela Comissão Interdepartamental, a 
Congregação aprovou o Projeto Acadêmico da FEUSP em reunião do dia 30 de agosto. Finda essa 
etapa a direção entregou o Projeto no dia 31/08. 
 
Movimentação interna de funcionários/as técnico-administrativos/as 
Após conversas com as pessoas envolvidas, tiveram início as movimentações de funcionários/as 
técnico-administrativos/as. 
 
Viagens didáticas 
Para contornar as dificuldades de transporte e estadia dos/as estudantes que participarão de 1 das 
viagens didáticas agendadas, recorreu-se à Pró-Reitoria de Graduação que complementou a verba 
necessária ao pernoite. O IGC cederá o ônibus próprio para viabilizar essa viagem didática dos alunos 
da FEUSP. 
 
Acompanhamento do uso das máquinas copiadoras 
O acompanhamento do uso das máquinas copiadoras neste primeiro trimestre já permitiu identificar 
equipamentos que excederam a quantidade contratual de cópias e outros que ficaram bem abaixo. 
Os respectivos setores foram informados. 



 
Participação no FORUMDIR 
Os debates durante o 39º Encontro Nacional do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros 
de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR) abordaram as 
políticas de formação de professores em curso. A FEUSP foi convidada a relatar a situação vivida pelos 
cursos de licenciatura das universidades estaduais paulistas, diante da Deliberação CEE nº 154/2017. 
 
Preparação da reunião com a COPED e DIPED da SME de São Paulo 
Realizaram-se conversas preparatórias para a primeira reunião com representantes da SME de São 
Paulo. 
 
Gestão Participativa 
A portaria que cria e rege o funcionamento do Conselho Consultivo foi publicada com a incorporação 
das sugestões da comunidade e dos/as membros da Congregação. A eleição dos componentes e a 
primeira reunião ocorrerá ainda neste semestre, ocasião em que serão analisadas e discutidas as 
sugestões do GT Contra a Transfobia 
 
Feira das Profissões 
A participação efetiva da FEUSP na Feira das Profissões decorreu do envolvimento de vários setores 
da Unidade. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão atendeu ao pedido de complementação dos 
recursos necessários para os bolsistas. 
 
Comissão de Titulares 
Foi constituída a comissão Interdepartamental de docentes titulares da FEUSP, com um representante 
por Departamento, conforme decisão da Congregação. O objetivo dessa comissão é discutir a 
permanência e destinação de cargos de Professor Titular na Unidade. Os documentos necessários 
foram encaminhados aos membros para o início dos trabalhos. 
 
Projetos de Pesquisa do Pátio Digital – SME 
A participação da FEUSP no edital foi relatada no boletim nº 3. A Unidade teve 2 projetos 
contemplados.  
 
Encaminhamentos com relação ao IFPonto 
Na primeira reunião com as chefias para discutir a portaria sobre a compensação de horas ficou 
acertado que uma nova portaria manterá os procedimentos com relação ao horário de almoço, 
flexibilizará o horário dos/as PROFEM e educadores/as. Ainda estão em discussão os horários de cada 
seção e uma possível padronização com relação às “folgas compensatórias”. 
 
Higienização dos banheiros do bloco B 
Um grupo de funcionárias está estudando a modificação das lixeiras dos banheiros do bloco B, a fim 
de evitar o transbordamento nos períodos vespertino e noturno. 
 
Novas publicações 
Os docentes que compõem a Comissão de Novas Publicações consideram desnecessária a 
continuidade desse colegiado e, em seu lugar, propuseram uma conversa com docentes, estudantes e 
funcionários/as técnico-administrativos/as da Biblioteca para discutir a publicação de obras no Portal 
de Livros Abertos. As tratativas para realização dessa atividade já começaram. 


