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(Março de 2021) 

 

O objetivo deste boletim é informar a comunidade FEUSP sobre os trabalhos da gestão no 
período e dar publicidade aos encaminhamentos. As edições anteriores estão disponíveis no 
site da FEUSP (www.fe.usp.br >> Institucional >> Diretoria). 

 

Revista Educação e Pesquisa 

Encontra-se na fase de montagem do edital para registro de preços.  

 

Contratações de serviços e compras em finalizadas 

Aquisição de webcams para EA, PFP e GAED; contratação de intérprete de Libras e produção 
de vídeo para a Pós-Graduação; Serviços de legendagem e streaming referentes ao Colóquio 
Internacional; limpeza de calhas da Unidade, serviço de carregadores dos móveis e materiais 
das salas 36, 49 e 55 para a sala 124, além da arrumação das caixas com os materiais que 
estão alocados no espaço da antiga lanchonete. 

 

 

  

  

 

 

http://www.fe.usp.br/


Contratações/compras em andamento 

Conserto de micro-ondas, aquisição de lixeiras para a Escola de Aplicação, afinação do piano, 
substituição de pia da EA, coletor de resíduos, chaveiro, locação de caçamba, contrato para 
manutenção de elevador e pregão da Informática. Além dessas, as demandas periódicas 
como dedetização, higienização de bebedouros, limpeza de caixa d’água estão sendo 
executadas conforme a programação.  

 

Edital de Avaliação para a Progressão Horizontal na Carreira Docente 

As três comissões assessoras receberam as orientações para avaliação dos relatórios dos/as 
docentes inscritos/as no edital. Um comunicado encaminhado pela CPA no dia 04/03 e 
retransmitido aos/às docentes informou não ser mais “necessário que os departamentos 
e/ou Unidades efetuem o ordenamento docente a docente, podendo haver empates”. No 
dia 25/03, a CAD enviou outro comunicado aos dirigentes e Chefias de Departamento com a 
seguinte orientação: “A Comissão de Avaliação, em reunião colegiada, deverá elaborar 
o Relatório Consolidado de Avaliação. Esse relatório conterá o resultado final da avaliação, 
essencialmente indicando, para cada docente, o nível da carreira que a Comissão propõe e 
sua posição no ordenamento. Em item complementar, o relatório detalhará o resultado final 
indicando, para cada docente, o nível pleiteado para progressão e os conceitos médios 
atribuídos pelos avaliadores a cada conjunto de atividades (Ensino, Pesquisa, Cultura e 
Extensão e Gestão Universitária). Eventuais comentários complementares sobre os trabalhos 
de avaliação poderão ser apresentados também em item separado.” 

 

Limpeza da unidade 

As trabalhadoras da limpeza fizeram um trabalho mais intenso nos ambientes que não estão 
passando por reformas. Tiveram início os trâmites para o aditamento (no limite de 25% 
conforme determina a legislação) do Contrato de Limpeza, que objetiva a alteração de 
frequências e reclassificação de áreas nas dependências a partir de 01/05/2021. O objetivo é 
ampliar o quadro de funcionárias para atendimento dos protocolos de higienização 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

 

Grupo de Apoio às Estratégias Digitais (GAED) 

O GAED desde a sua criação tem oferecido importante suporte técnico para o uso das 

ferramentas de tecnologia na área de ensino e nas rotinas administrativas da FE e da EA. 

Sem alterar a dinâmica das atividades e parcerias que já vem desenvolvendo, a equipe 

recomendou sua vinculação à Comissão de Equidade da FEUSP. Desse lugar, o GAED 

continuará colaborando nos processos de inclusão e letramento digital além de fomentar o 

debate sobre procedimentos éticos e legais no uso das tecnologias em atividades remotas 

para o ensino.  Com o início do semestre o grupo já vem oferecendo oficinas de apoio aos 

docentes e tem programação planejada para apoiar os/as ingressantes. 

 

 

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/educacao-isolamento/cuidados-eticos-timbrado.pdf


Manutenção da unidade 

Foram realizados serviços de impermeabilização da caixa d’água da biblioteca e das 
canaletas dos telhados, as obras de reforma da ala C do bloco B estão em andamento.  

 

   

   

 

Proap 

O pregão para a compra de softwares está na fase de agendamento. Os serviços de revisão e 
tradução encontram-se em fase de montagem do edital para registro de preço. As 
requisições dos materiais pedagógicos e esportivos foram devolvidas para adequação. 

 

Ano 100 com Paulo Freire 
O grupo de trabalho responsável pela programação do evento “Ano 100 com Paulo Freire” 
segue se reunindo e definido as diferentes atividades, entre elas: 1) A Conferência de 
abertura com a Deputada Federal Luiza Erundina, ex-prefeita de São Paulo, em cuja gestão 
Paulo Freire foi Secretário Municipal de Educação será realizada no dia 26/04. 2) O 
Seminário Internacional sobre a obra de Paulo Freire ocorrerá na de 07/09 a 10/09, 
conforme programação geral do evento a ser detalhada e divulgada em breve. 3) Criação do 
site do evento. 4) Disciplina Pós-Graduação USP (ministrado pela profa. Ana Luiza) e Curso de 

extensão “100 anos de Paulo Freire: esperançar em tempos de barbárie”. Organizado pela 
Universidade Emancipa e UFABC e apoiado pela Faculdade de Educação da USP. A 
coordenação do GT e a COC-Pedagogia têm se reunido com a Comissão Organizadora da 



Semana de Educação e com a diretoria do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire – CAPPF 
a fim de articularem ações que possam somar-se às comemorações do centenário de Paulo 
Freire 
 

Reunião com as Chefias Administrativas 

As chefias foram estimuladas a envolver os setores na discussão do Estatuto de 
Conformidade de Condutas. Diante dos rumos que a USP vem tomando, materializados, 
por exemplo, na centralização dos Recursos Humanos e na criação do USPbase 
(Diagnóstico Analítico da Administração), as chefias foram informadas que os setores 
serão convidados a discutir alternativas ao atual organograma administrativo. Diante da 
devolução da economia orçamentária de 2020 e do excelente desempenho da Unidade na 
utilização do USP Eficiente de 2019, as chefias foram convidadas a conversar com os 
setores e apresentar propostas para utilização dos recursos com vistas à melhoria das 
condições de trabalho e dos serviços prestados pela Unidade. Surgiu a ideia de convidar 
os/as funcionários/as para esclarecimentos sobre o Stou. 

Reunião com as Chefias de Departamento 

As chefias foram estimuladas a envolver os docentes na discussão do Estatuto de 
Conformidade de Condutas. Diante dos rumos que a USP vem tomando, materializados, 
por exemplo, na centralização dos Recursos Humanos e na criação do USPbase 
(Diagnóstico Analítico da Administração), as chefias apoiaram a ideia de discutir com os 
setores alternativas ao atual organograma administrativo. Diante da devolução da 
economia orçamentária de 2020 e do excelente desempenho da Unidade na utilização do 
USP Eficiente de 2019, as chefias foram convidadas a conversar com os departamentos e 
apresentar propostas de utilização dos recursos com vistas à melhoria das condições de 
trabalho e dos serviços prestados pela Unidade. 

 

Rede USP de Educação Básica 

Após reuniões com as unidades da Rede USP em separado, foram orientadas na preparação 
da documentação referente ao ano letivo de 2021 com o intuito de estabelecer 
procedimentos comuns que caracterizem o sistema, sem descaracterizar as especificidades. 
As orientações também foram encaminhadas por escrito.  

 

GT Educação Básica 

O GT Educação Básica foi criado e em suas primeiras reuniões foram feitas análises relativas 
à situação da escola básica, especialmente no contexto da pandemia, o que permitiu 
levantar diferentes temas e campanhas a serem encaminhadas pelo grupo estruturadas em 
três focos: 1) defesa da priorização, no programa de vacinação, de todos os professores e 
funcionários das escolas; 2) defesa da escola/defesa da vida; 3) atuação de estudantes da 
Pedagogia e Licenciatura. O detalhamento e encaminhamento das ações em torno desses 
eixos requerem a criação de um site para divulgação de depoimentos de professores, 
funcionários e estudantes; produção e análise de dados e informações sobre a realidade 



escolar na pandemia; promoção de lives, rodas de conversa e seminários com especialistas 
da área da saúde, professores e profissionais da educação, estudantes e funcionários e pais; 
veicular podcasts, textos informativos e analíticos utilizando sites, jornais, rádio e outros 
meios. 

 

Rede LATAM de Decanas y Decanos de Educación 

A direção da Feusp participou da reunião de instalação da “Rede Latino-americana”, uma 
entidade que agrega dirigentes de universidades da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Peru, México, Paraguai, Uruguai com o objetivo de promover ações 
integradas para desenvolvimento de pesquisas e criação de políticas públicas para a região. 


