
308ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA 1 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ATA. 2 

Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às 3 

nove horas do décimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte 4 

um, realizou-se a 308ª Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo 5 

(CTA) da Faculdade de Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Prof. 6 

Dr. Marcos Garcia Neira e com a presença dos seguintes membros: Profs. Drs. 7 

Vinicio de Macedo Santos, Vice-Diretor; Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Chefe 8 

do EDA; Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Chefe do EDF;  Agnaldo 9 

Arroio, Chefe do EDM; Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento,  representante 10 

dos docentes; Miriam Fernandes Muramoto, representante discente da pós-11 

graduação; Profa. Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação; Adriana 12 

Ranelli Weigel, representante dos funcionários da FEUSP; a Senhora Marina 13 

Aparecida Capusso, representante dos funcionários na vaga que seria indicada 14 

pela Direção da FEUSP no Conselho Técnico Administrativo. A Senhora Maria 15 

AuxiIiadora Riul de Freitas, Assistente Técnica Financeira; a Senhora Nanci Del 16 

Giudice Pinheiro, Assistente Técnica Administrativa; a Senhora Luci Mara 17 

Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica Acadêmica; a Senhora Nicolly Soares 18 

Leite, Diretora de Biblioteca e Documentação. Tendo em vista a presença dos 19 

membros, o Senhor Diretor declara aberta a sessão da 308ª Reunião Ordinária 20 

do CTA. Prof. Marcos diz que teve um breve momento de felicidade no dia 21 

anterior quando uma colega de trabalho avisou que o Estado de São Paulo não 22 

teve nenhum falecimento naquelas 24 horas. Isso só mostra a importância da 23 

vacinação para vencer a pandemia de Covid-19. Uma doença terrível que além 24 

das mais de 610 mil vidas perdidas, tem deixado sequelas graves e de todos os 25 

tipos. Sigamos defendendo a vacinação e as medidas protetivas. Iª PARTE - 26 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA - Discussão e votação da Ata da 307ª 27 

Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, 28 

realizada no dia 14/10/2021. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 29 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 30 

unanimidade dos presentes. IIª PARTE – EXPEDIENTE - Expediente da 31 

Diretoria da FEUSP - É muito importante que esse contexto de eleição reitoral, 32 

de transição de uma gestão para outra, de final de ano também, quando tudo 33 

isso se acumula e tem trazido maior lentidão aos processos, procedimentos, tais 34 



encaminhamentos feitos à Administração Central. Tem tido dificuldades de todos 35 

os tipos nesse quesito de pedidos, demandas e solicitações. Após a conversa 36 

que teve com as chefias de departamento e a direção da Escola de Aplicação, 37 

tentou conversar com o Prof. Baracat, que é a pessoa que coordena a 38 

distribuição dos claros docentes, em inúmeras tentativas com a secretaria, e 39 

depois de muitas, obteve uma resposta. Prof. Baracat disse que está com 160 40 

pedidos de claros novos sobre a mesa, desses 160, 26 são da Faculdade de 41 

Educação. O Prof. Marcos relembra que no começo da gestão faltavam muitos 42 

professores na Escola de Aplicação e que as professoras aposentadas se 43 

propuseram a assumir as aulas por um período. Diz que levou um tempo até que 44 

a Pró-Reitoria entendesse como funcionava o processo e começasse a liberar 45 

os claros temporários que foram solicitados. Prof. Baracat disse que não gostaria 46 

que o próximo Pró-reitor passasse por isso e que entende que a única alternativa 47 

é convencer o Reitor que os pedidos atuais precisam ser prorrogados. Em 48 

conversa sobre a recente Lei Complementar 1361 de 21/10/2021, no “artigo 11 - 49 

em virtude a pandemia da Covid-19 fica autorizada, excepcionalmente, a prorrogação 50 

até 31/12/2022 dos contratos para exercício das funções de docentes e de agentes de 51 

organização escolar, cuja vigência se encerrar até 31/12/2021”, chegaram ao 52 

entendimento que uma parcela daqueles pedidos na mesa do Prof. Baracat se 53 

encaixa nessa questão, de prorrogação de contrato de professor. Como a 54 

prorrogação depende da autorização da CCD, o Pró-Reitor apresentou a 55 

proposta ao Reitor, e este ficou de pensar e dar-lhe uma resposta. O Prof. 56 

Baracat entende que essa é a única alternativa para que possamos ter docentes 57 

em sala de aula no começo do ano letivo de 2022. O Prof. Marcos deixou bem 58 

claro que tanto o curso de graduação da Faculdade de Educação como as aulas 59 

da Escola de Aplicação estarão prejudicadas, caso esses contratos não sejam 60 

renovados porque não haverá tempo de se realizar os processos seletivos e 61 

fazer todas as contratações antes do início das aulas. Também ficou muito claro 62 

para ele o prejuízo que o ano de eleição reitoral traz para uma série de 63 

encaminhamentos que a Universidade precisa fazer. O Prof. Baracat comentou 64 

que mesmo que a FE receba cargos efetivos, conforme prometido, não teremos 65 

esses professores em 2022 porque até que a Comissão de Claros se reúna e 66 

avalie a distribuição das 700 vagas e o resultado chegue às unidades, já teremos 67 

entrado no período eleitoral de 2022. Essa Comissão é presidida pelo Vice-68 



Reitor, mas é conduzida pelo Prof. Baracat, que está ciente dos acontecimentos 69 

na Escola de Aplicação. Situação que aflige a EA, Direção e Departamentos. 70 

Prof. Agnaldo diz sobre o impacto muito grande nas demais Unidades. Marina 71 

pergunta se todos aqueles claros aprovados no último CTA estão em análise? 72 

Prof. Marcos responde que pela regra, teria que passar após 25 de janeiro de 73 

2022, porém, o Prof. Baracat está pedindo ao Reitor para aprovar a demanda da 74 

FEUSP antes de 25 de janeiro com base na Lei Complementar nº 1361 de 75 

21/10/2021. Profa. Marlene diz que não se pode aprovar claros, mas as 76 

prorrogações de claros já existentes podem acontecer. Há 26 pedidos de 77 

prorrogações na CCD, que é importante mencionar isso na reunião. Se não 78 

conseguir prorrogar contratos, haverá salas sem professores no próximo ano. 79 

Prof. Marcos diz que quem está analisando está ciente de que o caso é grave, 80 

que a média de realização de um processo seletivo é de dois meses. Não é algo 81 

que pode ser disponibilizado em fevereiro, por exemplo. Tem-se que aguardar a 82 

resposta da Reitoria. Profa. Marlene diz que no caso da EA, a disciplina de 83 

Ciências só tem um professor e no caso do EFI, a falta de professores significa 84 

não ter aula, porque não tem professor para cobrir. Prof. Vinicio considera que 85 

em relação aos claros temporários,  alguns professores contratados estão com 86 

o tempo esgotando e não podem mais permanecer. E o fato de termos 87 

aposentadorias, professores podem se demitir, temporários também podem sair. 88 

Profa. Carmen pergunta se os professores que estão há três anos podem ser 89 

reconduzidos. Prof. Agnaldo pergunta se o contrato que vai terminar em 90 

31/12/2021 coincide com aquela prorrogação de maio, poderão continuar. O 91 

Prof. Marcos respondeu que têm que aguardar a resposta da Reitoria. Prof. 92 

Marcos informa que houve uma queda de um galho próximo ao quiosque e 93 

abalou o teto do quiosque, o setor responsável do Campus, a Prefeitura foi 94 

chamada para análise e terão que retirar a árvore, estão aguardando 95 

pronunciamento da Secretaria do Meio Ambiente. Nanci diz que antes de 96 

acontecer, já haviam solicitado à Prefeitura, pedindo avaliações das árvores. 97 

Lembrando que há árvores centenárias. Prof. Marcos diz que a Unidade está 98 

atenta, mas que todos precisam ficar atentos também. Profa. Carmen diz que 99 

tem um órgão que analisa as árvores e Nanci diz que a PUSP não pode podar 100 

sem autorização. Prof. Vinicio diz que mais da metade dos presentes no CTA 101 

fazem parte do Comitê Permanente. Houve uma revisão com foco nos protocolos 102 



e na volta às aulas, em todos esses elementos numa ação mais efetiva do 103 

Comitê. O Grupo que cuidou dos protocolos da FE e da EA está bem adiantado, 104 

além disso há duas outras ações envolvendo os planos educacionais da 105 

graduação e pós-graduação, tendo em vista o retorno das atividades. Na reunião 106 

do comitê de 4/10 foram aprovados os protocolos, estão no site da FEUSP. Que 107 

as atividades de Graduação, Pós-Graduação e Extensão Universitária 108 

permanecem remotas até o final do ano e serão retomadas em Março de 2022. 109 

Algumas decisões aconteceram: a questão da comunicação visual, o 110 

direcionamento das pessoas com sintomas, a distribuição de máscara PFF2. A 111 

direção assumiu esse compromisso com plano de distribuição. Se organizaram 112 

para que o acesso à Unidade fosse controlado. Todos devem comprovar que 113 

estão com o ciclo completo de vacina. Na Graduação e Pós-Graduação, o que 114 

tem sido feito são procedimentos em relação ao uso de sala com distanciamento. 115 

Na Pós-Graduação a realização de bancas e eventos, embora continuem 116 

remotos, talvez sejam modificados. O processo é gradativo. Intenção das bancas 117 

serem presenciais. As reuniões de Grupos de Pesquisa estão em fase de 118 

preparação. Com a Portaria da PRPG que faculta a opção do ensino remoto 119 

emergencial, mas acredita que a partir do próximo ano seja presencial na 120 

Unidade. Prof. Marcos diz que a Unidade adquiriu "switches". Teremos novo 121 

sistema de telefonia, a informática tem expectativa de que com esta instalação 122 

melhore as condições da Unidade, pois o prédio tem muitas divisões. O Stife 123 

explica que depois de instalado precisam fazer teste, que alguns computadores 124 

só funcionam no wifi por não terem cabos. A instalação será concluída em 125 

dezembro de 2021. Marina diz que o Prof. Rosenilton na CoC informou que as 126 

aulas, no próximo semestre, serão presenciais. Pergunta se existe a 127 

possibilidade de aulas de forma híbrida. É respondido que fizeram um estudo do 128 

tamanho das turmas para ter menos alunos em salas de aula, precisam pensar 129 

num plano B, a depender da situação da pandemia em Março. 2 - Expediente 130 

da Diretoria da Escola de Aplicação da FEUSP: Profa. Marlene diz que o 131 

retorno será presencial com 100% dos alunos em 3/11, e vai publicar no site os 132 

protocolos. Será um desafio, sempre são feitas reuniões com docentes para 133 

avaliação, com uso da máscara de modo adequado e distanciamento. Em 134 

relação à reforma do ensino médio a ser implantada já em 2022, começarão pelo 135 

1º ano do Ensino Médio fazendo adaptações em escala e aprovação da Matriz 136 



Curricular pelo Conselho de Escola. O final de ano se aproxima e fizeram um 137 

estudo das atividades e as reuniões permanecem de modo remoto até o final do 138 

ano. Sobre o SAEB e SARESP, irão conversar para saber das orientações que 139 

ainda não chegaram. Nos dias 01 e 02 de dezembro seria o período de 140 

compensação de ausências, mas terão que rever. Os bolsistas e estagiários 141 

voltarão de modo escalonado. Expediente do Membros: Não teve. IIIª PARTE 142 

- ORDEM DO DIA 1. PROCESSO SELETIVO: 1.1. INSCRIÇÕES / COMISSÃO 143 

JULGADORA: 1.1.1. OF. EDF/069/29102021 - REFERENDAR - Relação dos 144 

candidatos inscritos no Processo Seletivo para contratação de um Professor 145 

Contratado III (Doutor), para as disciplinas: 4801703 – Educação Comparada, 146 

EDF0119/0120 - História da Educação I e II, EDF0287 - Introdução aos Estudos 147 

da Educação: Enfoque Histórico, nos termos do Edital FEUSP 56/2021. 148 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 149 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 150 

presentes. 1.1.2. OF. EDF/073/29102021 - REFERENDAR - Comissão 151 

Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um Professor Contratado III 152 

(Doutor), para as disciplinas: 4801703 – Educação Comparada, EDF0119/0120 153 

- História da Educação I e II, EDF0287 - Introdução aos Estudos da Educação: 154 

Enfoque Histórico, nos termos do Edital FEUSP 56/2021. Colocada em 155 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 156 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes.  1.1.3. Of. 157 

EA/114/19102021 - REFERENDAR - Alteração da composição da Comissão 158 

Julgadora - Tendo em vista a impossibilidade da participação do Prof. Dr. Luiz 159 

Eduardo P. B. Tourinho Dantas (EEFE-USP) a Profa. Dra. Ana Zimmermann 160 

(EEFE-USP) assumiu como membro titular. Colocada em discussão e, a seguir 161 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 162 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. AUTORIZAÇÃO PARA 163 

CONTRATAÇÃO: 1.2.1. Of. EA / 117 / 29102021 - REFERENDAR - Solicita 164 

autorização para contratação do Professor Paulo Henrique Pozzebon Scabora. 165 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 166 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 167 

presentes.  1.3. PRORROGAÇÃO DO CLARO: 1.3.1. OF. EDF/071/22102021 - 168 

REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250205, da Profa. Ana Karina 169 

Amorim Checchia. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 170 



Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade 171 

dos presentes. 1.3.2. Memo. EDM/177/25102021 - REFERENDAR - Solicita 172 

prorrogação do claro 1250515, da Profa. Marcela Boni Evangelista. Colocada em 173 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 174 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.3. Memo. 175 

EDM/178/25102021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250442, 176 

da Profa. Ana Paula Gomes Seferian. Colocada em discussão e, a seguir em 177 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 178 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.4. Memo. EDM/180/05112021 - 179 

REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250795, da Profa. Katia Cristina 180 

Silva Forli Bautheney. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o 181 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela 182 

unanimidade dos presentes. 1.3.5. Memo. EDM/181/05112021 - REFERENDAR 183 

- Solicita prorrogação do claro 1260413, do Prof. Luiz Antonio Callegari Coppi. 184 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 185 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 186 

presentes. 1.3.6. Memo. EDA/80/14102021 - REFERENDAR - Solicita 187 

prorrogação do claro 1250213, da Profa. Maria Selma de Moraes Rocha. 188 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 189 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 190 

presentes. 1.3.7. Memo. EDA / 81 / 14102021 - REFERENDAR - Solicita 191 

prorrogação do claro 1250221, da Profa. Denise Carreira Soares. Colocada em 192 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 193 

referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.3.8. Memo. 194 

EDA/82/14102021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação do claro 1250140, do 195 

Prof. Evandro de Carvalho Lobão. Colocada em discussão e, a seguir em 196 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) 197 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. PRORROGAÇÃO DO 198 

CONTRATO: 1.4.1. MEMO. EDA/83/21102021 - REFERENDAR - Solicita 199 

prorrogação de prazo de contrato de trabalho do Prof. Evandro de Carvalho 200 

Lobão. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 201 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 202 

presentes. 1.4.2. Of.EDF/72/22102021 - REFERENDAR - Solicita prorrogação 203 

de prazo de contrato de trabalho da Profa. Ana Karina Amorim Checchia. 204 



Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 205 

Administrativo (CTA) referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos 206 

presentes.  1.4.3. Memo. EDM/187/10112021 - Solicita prorrogação de prazo de 207 

contrato de trabalho do Prof. Luiz Antonio Callegari Coppi. Colocada em 208 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 209 

aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.4. Memo. 210 

EDM/188/10112021 - Solicita prorrogação de prazo de contrato de trabalho da 211 

Profa. Katia Cristina Silva Forli Bautheney. Colocada em discussão e, a seguir 212 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) 213 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4.5. Memo. EDM/189/10112021 - 214 

Solicita prorrogação de prazo de contrato de trabalho da Profa. Ana Paula 215 

Gomes Seferian. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 216 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 217 

dos presentes. 1.4.6. Memo. EDM/190/10112021 - Solicita prorrogação de prazo 218 

de contrato de trabalho da Profa. Marcela Boni Evangelista. Colocada em 219 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 220 

aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.5. CLARO 221 

TEMPORÁRIO: 1.5.1. Of. EA/119/10092021 - Solicitação de 2 (dois) novos 222 

claros, para a contratação de 2 (dois) professores temporários de História. 223 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 224 

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 225 

presentes. 1.6. RELATÓRIO FINAL: 1.6.1. REFERENDAR - Relatório Final do 226 

Processo Seletivo para contratação de 1 (um) professor temporário de Educação 227 

Física para a Escola de Aplicação - Ed. 50/21. Colocada em discussão e, a seguir 228 

em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou por 09 (nove) 229 

votos, pela unanimidade dos presentes. 1.6.2. Of. EDF/079/10112021 - Relatório 230 

Final do Processo Seletivo para contratação de um Professor Contratado III 231 

(Doutor), para ministrar as disciplinas: EDF0119 - História da Educação I; 232 

EDF0120 – História da Educação II; EDF0287- Introdução aos Estudos da 233 

Educação – enfoque histórico IV. 4800703 / 4801703 – Educação Comparada, 234 

nos termos do edital FEUSP 56/2021. Colocada em discussão e, a seguir em 235 

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, 236 

pela unanimidade dos presentes. 1.7. CANCELAMENTO: 1.7.1. 237 

Of.ATAc/07/10112021 - Comunica o cancelamento dos Processos Seletivos, 238 



Edital FEUSP 60/2021 e Edital FEUSP 61/2021 da EA. Colocada em discussão 239 

e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 240 

09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. 2. RELATÓRIO: 2.1. OF. 241 

EDF/074/04112021 - Relatório sobre estágio realizado no primeiro semestre de 242 

2020, na Harvard University Graduate School of Education pela Profa. Valéria 243 

Arantes, no período de 1º de fevereiro a 30 de julho de 2020. Colocada em 244 

discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 245 

aprovou por 07 (sete) votos, a favor e 02 (duas) abstenções. 2.2. Memo. 246 

EDM/184/FE/05112021 - Relatório do Estágio Probatório, em RDIDP, da Profa. 247 

Dra. Ana Paula Zerbato. Indicação da Profa. Paula Perin Vicentini para compor 248 

a Comissão de Avaliação do Estágio da Profa. Ana Paula junto à CERT 249 

representando o EDM, conforme artigo 7º da Resolução nº 7271/2016. Colocada 250 

em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) 251 

aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes.  3. DOAÇÕES: 252 

3.1. Proc. 21.1.432.48.5 - Termo de transferência - FAPESP - Prof. Ocimar 253 

Munhoz Alavarse. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho 254 

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade 255 

dos presentes.  4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. Proc. 18.1.901.48.1 - Resultado 256 

da eleição para representantes da Comissão Assessora do CTA – COMREC. 257 

Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico 258 

Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos 259 

presentes.  4.2. Requerimento de Jonatas Elias Rita. Colocada em discussão e, 260 

a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 261 

(nove) votos, pela unanimidade dos presentes.  4.3. Proposta de Cronograma 262 

das Reuniões do CTA da FEUSP para 2022. Marina comenta sobre o horário 263 

das reuniões e imagina que as reuniões voltem presenciais, como depende de 264 

transporte público se poderia voltar às 9h30. Prof. Marcos sugere que enquanto 265 

estiverem remotas, as reuniões comecem às 9h e quando voltarem a ser 266 

presenciais, às 9h30. Colocado em discussão e, a seguir em votação, o 267 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 09 (nove) votos, pela 268 

unanimidade dos presentes. 4.4. Levantamento realizado junto às/aos 269 

funcionárias/os da FEUSP sobre a marcação do horário de permanência na 270 

Faculdade no relógio de ponto. Marina apresentou a pesquisa feita com os 271 

funcionários sobre o REP. Com a retomada das atividades presenciais, o 272 



problema com o REP continuou. A ATAd entrou em contato e solicitou um técnico 273 

para avaliar o REP. Nanci diz que é um desgaste muito grande quando lê as 274 

críticas de falta de manutenção. Fizeram o que foi possível fazer e foi constatado 275 

que não há problemas com os REPs. Propuseram o recadastramento das 276 

digitais. Perguntaram ao DRH se haveria alguma medida junto ao sistema. 277 

Parece que os problemas ficaram mais evidentes depois da mudança para o 278 

STOU. No DRH estão vendo a porcentagem das digitais e escolhendo a melhor 279 

leitura no REP para cadastro. Marina diz que é importante que todos estejam 280 

orientados e sugere mensagem aos funcionários. Se as pessoas não têm essa 281 

informação, elas vão reclamar quando há problemas no REP. Importante é que 282 

a ATAd informe os funcionários. Questionou o porquê de não ser permitido aos 283 

funcionários diferentes formas de registro, como cartão e senha. Provavelmente, 284 

porque a política do DRH é somente de controle dos funcionários e não de 285 

valorização dos trabalhadores. Não acha que é uma questão individual. Deveria 286 

ter uma reclamação coletiva e formalizar que existem problemas. Profa. Marlene 287 

diz que na EA a tensão é sempre maior porque os alunos estão lá e há horário 288 

para entrar na sala de aula. Que muitas ações foram feitas, porém o problema 289 

continua. Prof. Marcos diz que é importante que as representantes tragam essas 290 

questões. Enfatiza que não receberam instruções do DRH. Propõe fazer um 291 

questionamento/ofício, a partir daquilo que está sendo demandado pela 292 

representação dos funcionários, que as propostas sejam sintetizadas, as 293 

demandas organizadas, inclusive, com a proposta de recadastramento coletivo. 294 

Solicitou que as representantes organizassem as ideias. Marina sugere fazer 295 

uma orientação aos funcionários e também vai ver com outros colegas de outras 296 

Unidades que passam por esta dificuldade. Verão a possibilidade de fazer o 297 

recadastramento na Unidade e já colocar nesse ofício a proposta. Nada mais 298 

havendo, o Senhor Diretor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 299 

a reunião. E, para constar, eu Luci Mara Reinaldo Gimenes, Assistente Técnica 300 

Acadêmica, lavrei e digitei a presente ata, que será assinada por 301 

mim                                  e pelo Diretor da FEUSP                            na reunião 302 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 11 de novembro de 2021. 303 




