
1 272' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE

2 EDUCAÇÃO DA UNlyERSIDADE DE sÃO PAULO. ATA. As nove horas e trinta minutos

3 do nono dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, na sala 101 do Bloco A, realizou a

4 272' Reunião Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de

5 Educação, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Marcos Garcia Neira e

6 com a presença dos seguintes membros: Professores Doutores Vinício de Macedo

7 Santos, Vice-Diretorl Rubens Barbosa de Almeida, Chefe do EDAI Carlota Josefina Malta

8 Cardozo dos Reis Boto, Vice-Chefe do EDFI Agnaldo Arroio, Chefe do EDM e Ana Luiza

9 Jesus da Costa, representante dos docentesl Senhor Reinaldo Santos de Souza,

ío representante dos servidores não-docentes e Senhora Mana Auxiliadora Riul de Frestas,

li Assistente Técnico Financeiro e representante da Diretoría da FEUSP no CTA. As

i2 Senhoras Vânia Campos Machado, Assistente Técnico Administrativo, Subst' e Elaine

i3 Cristina Barrelo, Diretora do Serviço de Biblioteca, compareceram à sessão como

i4 convidadas da Direção. O Senhor Diretor justificou a ausência da Professora Doutora

is Marlene lsepi e tendo em vista a presença dos membros declarou aberta a sessão da

16 272' Reunião Ordinária do CTA. I' PARTE -- - 7

11 Discussão e Votação da Ata da 266' Reunião Ordinária do Conselho Técnico

18 Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia 07/12/2017. Co\ocada em d\scussão

19 e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete)

20 votos, pela unanimidade dos presentes. 2. Discussão e Votação da Afa da 277' Reun/ão

zl Ordinária do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FEUSP, realizada no dia

22 05/0772077. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

23 Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos, pela unanimidade dos presentes. !E

24 PARTE - EXPEDIENTE - Item 1. Expediente da Diretoria da FEUSP. Com a palavra, o

2s Professor Doutor Marcos Garcia Neira lembra que em 2019 a Faculdade de Educação

26 completará 50 anos e a Escola de Aplicação 60 anos e pensa em criar um logo

27 comemorativo para o referido ano e compor uma comissão para tal finalidade e está

28 agendada para hoje à noite uma reunião com os alunos representantes do CAPPF e da

29 Atlética. Comunica, na ocasião, que amanhã será publicado edital para inscrições do

30 Concurso de Professor Titular junto ao EDM. no cargo/claro da aposentadoria do

si Professor Doutor Manoel Oriosvaldo de Moura e também o edital para as inscrições do

32 processo seletivo junto à Escola de Aplicação para contratação de Professor para

33 Ciências e Biologia. Menciona, ainda, que a Comissão de Professores Titulares da FEUSP

34 composta pelos Professores Doutores Carmen Sylvia Vidigal Moraes, José Sérvio



3s Fonseca de Carvalho e Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira terá pela frente a análise da

3õ permanência dos cargos dos Professores Doutores Nélio Marco Vincenzo Bizzo e

s7 Romualdo Luiz Portela de Oliveira, cujas aposentadorias já foram publicadas. Na

38 sequência, informa que saiu hoje pela manhã o 3' boletim da Gestão FEUSP 2018-2022

39 (julho de 2018). O diretor reforçou o pedido para que toda a comunidade leia os boletins

40 da gestão, e que com a publicação dos boletins o expediente da direção nas reuniões de

4i CTA e de congregação seriam mais curtos, apenas com fatos novos não relatados nos

42 boletins. Na ocasião, comenta que não imaginava que o tema do organograma, presente

43 no último boletim, causaria tanta preocupação, enfatizando que todo esse processo de

44 discussão e eventual reordenamento do organograma será debatido com toda a

45 comunidade e, nesse sentido, está sendo agendada uma conversa com as chefias das

4õ Assistências Técnicas Financeira e Administrativo para discussão das características das

47 atribuições dos setores. Com a palavra. o Professor Doutor Vinício de Macedo Santos

48 comenta e faz um agradecimento especial aos funcionários (Senhores Moisés Beluci da

49 Salva, Mana Auxiliadora Riul de Freitas, Lilian Victória Curiel Lereah Passeri, Mana Clara

50 Bueno Ferreira e Lua Mau Reinaldo Gimenes) que foram mobilizados e colaboraram e

si não mediram esforços em julho, na agilização para a os eventos realizados e também da

s2 colaboração num subprojeto da FINEP, que envolve os laboratórios de ensino (infra-

s3 estrutura) que são investimentos para a melhoria da Educação Básica e que essa linha é

s4 de Ciências Sociais e que se baseou em projetos anteriores e não multiusuários por que

s5 com esse subprojeto não se pode adquirir equipamentos e sim reformas e consertos. Com

sõ a palavra, o Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo reitera a necessidade de se

s7 pedir recursos para outras instâncias, como FAPESP, Santander, etc. !tem 2. EX29giente

s8 da Dir : Com a palavra, o Senhor Diretor

s9 informa que as Professoras Marlene lsepi e Mana de Fátima Parreira de Freitas Morissawa

60 justificaram as ausências por estarem em uma audiência trabalhista. Item 3. EXpsgje!!!e

õi dos MQ Com a palavra. o Senhor Reinaldo Santos de Souza

õ2 informa que o SINTUSP está em negociação do novo acordo coletivo e o grande

63 embaraço é com a Escola de Aplicação, pois se trata do recesso dos Professores e que

õ4 0s funcionários técnicos-administrativos estão também reivindicando, pois estão se

õs baseando em uma legislação estadual que primeiramente não houve amparo na USP e

6õ que depois foi aplicada aos docentes da EA em outubro/2017 e tem gerado bastante

õ7 degaste e tensão nas relações funcionários, professores e direção. A respeito do assunto,

õ8 0 representante dos servidores não docentes menciona que seria interessante ouvir os



69 docentes da FEUSP e que essa discussão é a Reitoria que vai conduzir. Finalizando,

70 salientou que ficou de ser encaminhado que iríamos enviar uma proposta de moção a ser

7i aprovada na congregação a ser assinada pelos docentes da casa. Com a palavra, o

72 Professor Doutor Rubens Barbosa de Camargo espera que o sindicato encontre uma

73 saída aqui dentro e pensar nessa flexibilização. lula PARTE -- QBDEIVI DO DIA -- l.

74 PROCE$$Q..SE!:.ETIVO: 1.1. ABERTURA: í.'í.'í. Of.EA/08a/200720í8 - AbeHura de

zs Processo Seletivo para contratação de um docente temporário para a Escola de

lõ Aplicação, tendo em vista o pedido de demissão da Profa. Eloisa Cristina Gerolin.

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

78 aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.2. INCRIÇÕES: 1.2.'Í.

19 Of./EDA/056/18072018 -- REFERENDAR - Relação dos inscritos no Processo Seletivo

80 para contratação de um (1) docente, Contratado lll (Doutor), por l (um) ano
81 Disciplinas:EDA1219 -- Coordenação do Trabalho na Escola (Pedagogia) e EDA0463

8z - Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Licenciatura). Edital 43/2018.

s3 Colocada em discussão e. a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

s4 referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes.'í.2.2.

a5 Of./EDA/074/06082018 - Relação dos inscritos no Processo Seletivo para

8õ contratação de OI (um) Professor Temporário (Doutor). Disciplinas: EDAOIOI -

sl Fundamentos Económicos da Educação (Pedagogia) e EDA0463 -- Política e

88 Organização da Educação Básica no Brasii(Licenciatura) Edital 42/2018. Co\Doada

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

90 por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. í.2.3. Of:/ED.A/075/06082078 -

91 Relação dos inscritos no Processo Seletivo para contratação de um (1) Professor

92 Temporário (Doutor). EDA1221/EDA1222 - Política e Organização da Educação

93 Básica l e ll (Pedagogia) e EDA0463 -- Política e Organização da Educação Básica

94 no eras// (Lícenclafu/laJ. Ed/fa/ 44/2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação.

9s o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade

96 dos presentes. 1.3. COMISSÃO JULGADORA: 1.3.í. Of:/EDA/057/18072018 -
97 REFERENDAR - Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de um

9s (1) docente, Contratado lll (Doutor), por OI (um) ano. Disciplinas:EDA1219 -
99 Coordenação do Trabalho na Escola (Pedagogia) e EDA0463 -- Política e

loo Organização da Educação Básica no Brasil (Licenciatura). Edital 43/2018. Co\ocada

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

l02 referendou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.3.2.



103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Of./EDA/066/23072018 - REFERENDAR - Correção de nome e departamento na

Comissão Julgadora referente ao Of/EDA/057, do Edital 43/2018. Co\Doada em
discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) referendou

por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 1.4. RELATÓRIO FINAL: 'r.4.1.
Of./EDA/070/27072018 - REFERENDAR - Relatório Final do Processo Seletivo para

contratação de um (1) docente, Contratado lll (Doutor), por 01 (um) ano

Disciplinas:EDA1219 -- Coordenação do Trabalho na Escola (Pedagogia) e EDA0463

- Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Licenciatura). Edital 43/2018.

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

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

TEMPORÁRIO: 7.5. í. Of./ED.A/072/06082078 - So//c/farão de 7 ru/nJ c/aro temporário,

Professor Contratado lll (Doutor), por l (um) ano, para ministrar a disciplina:
EDA0463 -- Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Licenciatura), em

virtude da aposentadoria do Prof. Romualdo Luiz P. de Oliveira. Co\Doada em

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

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. í.5.2. Of./ED/U7'f64/06082078 -

Solicitação de 2 (dois) claros temporários para ministrar as disciplinas:
EDMlll/EDMl12 - Didática l e ll e EDM0402 - Didática (Licenciatura). 1.5.3.

Of.EA/83/08082018 - Solicitação de 4 (quatro) professores temporários de Educação

Inclusiva, sendo 2 (dois) para o Ensino Fundamental l e 2 (dois) para o Ensino
Fundamenta/ // e Ens/no ll#édío. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

Conselho Técnico Administrativo(CTA) aprovou por 08(oito) votos, pela unanimidade dos

presentes. 2. BEL:ATORIO: 2.í. Of.EI)F7073/03082078 - Re/afórío de esfág/o de

pesquisa no exterior do Prof. José Sérgio Fonseca de Carvalho, no período de
01/0g/20í7 a 0í/07/20'f8. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

presentes. 3. AEASJA.lvIENTOS: 3.1. Fe/iPe de Souza 7'árabe/a (EA) - REFERE/VD.AR -

Solicita afastamento para participar do Vlll Congresso lberoamericano de

Pedagogia, em La Prata-BA - Argentina, no período de 13 a 15/08/2018. Co\ocada em

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

08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 3.2. E/a/ne Mentes da Mofa (E.4) -
Solicita afastamento para participar do Vll ENLIJE - Encontro Nacional de Literatura

infanta-Juvenil e Ensino, na Univ. Federal de Campina Grande - PB, no período de

28 a 3í/08/2078. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico



i37 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos. pela unanimidade dos presentes. 3.3.

138 Adriana Ranelli Weigel - Solicita afastamento para participar do Seminário BNCC e

1.39 currículo de língua inglesa, em Teresina - Piauí, no período de 28 a 29/08/2018.

i40 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i4i aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. 4:!!VIDADES

i42 SIMULTÂNEAS: 4.í. /gemo. ED/U/í39/10072078 - Karfna So/edad /14. /Wo//na - Ped/do

i43 para rea//zação de af/v/jade s/mu/tânea (ES.ALQ-(./SPJ. Colocada em discussão e. a

i44 seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 07 (sete) votos

145 e 01 (uma) abstenção. 4.2. /1#emo. ED/W/í47/06072018 - REFEREIVD.4R - 4gna/do

146 Arroio - Pedido para realização de atividade simultânea (CDCC-USP em São
i47 Cardos/SPy. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

i48 Administrativo (CTA) referendou por 07 (sete) votos e 01 (uma) abstenção. 5. COMISSÃO

i49 DE ASSESSORIA DEE$JJAGIO; 5. í. Termos de Compromissos conforme Peso/ração

lso n' 5528, de 18/03/2009, que disciplina a tramitação de convênios sobre estágios e

1.51 procedimentos sobre seguro contra acidentes dos estudantes da Universidade em

i52 /nst/fu/iões externas. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho

153 Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

154 presentes. 6. !2QAç9Eg: 6.7. Proa. 78.'í.877.48.5 - TenTO de doação - Pessoa Fís/ca

i5s - Profl rosé .Augusfo R. /W/riso/a Jun/or. Colocada em discussão e, a seguir em votação,

i56 0 Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade

157 dos presentes. 6.2. Proa. 78.7.877.48.2 - 7'em70 de doação - Pessoa Fís/ca - Prosa.

is8 4nefe .4bramow/cz. Colocada em discussão e, a seguir em votação. o Conselho Técnico

i59 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.3.

1.60 Proc. 18.1.763.48.8 - Termo de doação - FAPESP - Prosa. Soda Mana V. Castellar.

16i Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

iõ2 aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 6.4. Proa. 78.'r.782.48.2 -

163 7'ermo de doação - C.ARES - Prof. vInício de /l#acedo Santos. Colocada em discussão

i64 e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito)

iõs votos, pela unanimidade dos presentes. 6.5. Proa. í8.í.875.48.0 - Termo de doação -

iõõ C/VPQ - Prof /Warce/o G/ordan. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o

lõ7 Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos

lss presen\es. 6.6. Proc. 18.1.883.48.3 - Termo de transferência - FAPESP- Tanta Trizoli.

iõ9 Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA)

i70 aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 7. Q.yjBQS ASSUNTOS:



111. 7.1. Formulário de alteração de função de Bernandina Pares do Rosário Páschoa -

172 B/b/iofeca/FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, o Conselho Técnico

173 Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela unanimidade dos presentes. 7.2.

1.7ü Proposta de composição e de forma de escolha dos membros da Comissão
i75 .Assessora do C7H em assuntos referentes a reco/sos humanos. Com a palavra, o

i7õ Senhor Reinaldo de Sousa Santos faz uma introdução explicando para o CTA todo o

177 processo de discussão que levou até a formulação da proposta. E que além da proposta

i78 de composição, considera importantes as sugestões que foram feitas à comissão, de

i79 publicizar a verba total, os critérios e um balanço regular com a verba utilizada e as áreas

i80 contempladas e que esse tema gerou ampla discussão, com diversos aportes importantes

18i do conjunto dos membros e convidados presentes na reunião. Uma primeira questão

182 importante que foi levantada foi o histórico em relação à Escola de Aplicação. Foi lembrado

i83 pela Vânia e pela Mana, e depois o próprio professor Marcos também lembrou, que há

i84 alguns anos houve uma alteração no montante da receita repassada à Escola, que foi de

18s l para 1,5% da dotação básica da Faculdade, e a exemplo dos departamentos esse meio

18õ por cento seria destinado às despesas por participação em eventos dos professores da

is7 Escola. Isso teria ocorrido em razão de uma avaliação de que boa parte da verba de

188 treinamento vinha sendo utilizada para custear despesas com diárias para participação

189 dos professores da escola em eventos científicos, o que, por um lado, gerava um
i90 desbalanceamento em relação ao quadro geral de funcionários e, por outro, aponta a

19i semelhança, nesse sentido, com as demandas dos docentes dafaculdade. Em suma. com

192 essa alteração na dotação orçamentária da EA para atender essa demanda, a comissão

193 passou a desconsiderar os pedidos feitos de professores da Escola, que devem ser

i94 atendidos pela própria Escola. Os funcionários administrativos da Escola, por sua vez.

i9s entram na distribuição geral da verba de treinamento, como os outros funcionários. Houve

19õ também uma importante discussão sobre a política mais geral de treinamento e

197 capacitação de recursos humanos, que poderia ser fruto de discussão também da
i98 comissão. Isto é. pra além de analisar os pedidos, também ter condições de avaliar as

i99 necessidades dos setores e dos funcionários em termos de formação/capacitação. Nesse

200 ponto eu destaquei que a princípio essas não eram atribuições da comissão, e sim

20i prerrogativas das distintas chefias, mas que o fato da comissão passar a ter membros

202 eleitos poderia facilitar essa ligação mais estreita com as áreas. Os professores também

203 destacaram como o procedimento de distribuição da verba para participação em eventos

204 é feito nos departamentos em relação aos docentes, que eles fazem um planejamento
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anual, fixam no mural do departamento os pedidos aprovados para cada professor que

solicitou, enfim, as formas de dar publicidade ao processo de conjunto e aos critérios

utilizados. Sobre os critérios, a Vânia destacou que estão no site da instituição. Ao final

da discussão, o documento que apresentamos foi aprovado, tanto a parte com a proposta

de composição da comissão, quanto as sugestões de publicidade feitas à direção da

Faculdade e à nova comissão que será eleita. Colocada em discussão e, a seguir em

votação, o Conselho Técnico Administrativo (CTA) aprovou por 08 (oito) votos, pela

unanimidade dos presentes. Uma outra questão que foi lembrada pelo diretor Marcos foi

a questão da recomposição do CTA. Em uma das últimas reuniões do Conselho

Universitário foi aprovada uma alteração na composição do CTA da FEUSP, incluindo dois

membros a serem indicados pela direção. O Professor Marcos colocou isso em discussão

no CTA anterior, no qual eu não estive, mas a Ana Claudía foi como suplente e comentou

comigo depois. Em síntese, foi decidido que esses dois novos membros seriam

funcionários, e que ao invés do diretor escolher ele deixava a nosso critério definir como

seria feita essa escolha. Nesse sentido precisamos definir isso, em breve convocaremos

reunião de funcionários para decidir sobre esse tema. E, para constar eu. Sidney Mauro

Fontanetti, Assistente Técnico /\çaqqmjla6,,,Jaúrei e digitei a presente ata, que será

assinada por mim 'o e pelo Diretor da FEUSP

.r7éi rgiMão em que for discutida e aprovada. São Paulo, 09

de agosto de 2018. '

/


