
 

 
943ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
 

Reunião de 18.10.2011 
 
 

PARTE I – EXPEDIENTE 
 

1. Discussão e votação da Ata da 942ª Sessão do Conselho Universitário, realizada em 05.07.11. 

2. Apresentação dos novos membros do Conselho. 

3. Composição da CCAD – Comissão Central de Avaliação para Progressão de Nível na Carreira 
Docente. 

 
Área das Ciências Exatas e Tecnológicas: 
Luiz Nunes de Oliveira (IFSC); Flávio Ulhoa Coelho (IME) e Fernando Rei Ornellas (IQ). 
 
Área das Ciências Biológicas e da Saúde: 
Suely Vilela (FCFRP); Welington Braz Carvalho Delitti (IB) e Luiz Roberto Giorgetti de 
Britto (ICB). 
 
Área das Humanidades e Sociais: 
Emma Otta (IP); Sandra Margarida Nitrini (FFLCH) e Maria Angela Faggin Pereira Leite 
(FAU). 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

CADERNO ÚNICO 
- PROCESSO 2011.1.19127.1.7 – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
- Convênio a ser celebrado entre a USP e o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), visando dar 
continuidade à colaboração existente entre as convenentes, com o objetivo de assegurar 
o bom desenvolvimento dos cursos da Escola de Engenharia de Lorena e Colégio 
Técnico de Lorena (COTEL) e garantir a correta execução das atividades acadêmicas, 
administrativas e financeiras, com o correlato estímulo aos servidores da SDECT em 
exercício na USP. – fls. 1/3 

- Parecer da PG-USP: verifica que a minuta se encontra juridicamente em ordem, 
podendo, uma vez aprovada a matéria pelos Colegiados próprios, ser levada ao exame 
do Conselho Universitário. Com relação ao mérito, deverá a gratificação, que tem por 
objetivo estimular o pessoal em exercício na EEL, ter parâmetros objetivos de fixação, 
podendo estar parametrada na carreira USP, não podendo haver enquadramento 
(27.09.11). – fls. 3verso/4verso 

- Estimativa de custo e impacto orçamentário da gratificação aos servidores da EEL. – fls. 
5 
- Parecer da COP: manifesta-se favoravelmente, nos termos do parecer da Procuradoria 
Geral da USP, à celebração do Convênio entre a USP e o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(SDECT), visando dar continuidade à colaboração existente entre as convenentes, com o 
objetivo de assegurar o bom desenvolvimento dos cursos da Escola de Engenharia de 
Lorena e do Colégio Técnico de Lorena (COTEL) e garantir a correta execução das 
atividades acadêmicas, administrativas e financeiras, com o correlato estímulo aos 
servidores da SDECT em exercício na USP (03.10.11). – fls. 5verso 



 

- Parecer da CLR: aprova, por unanimidade dos presentes (4 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Francisco de Assis Leone, favorável à minuta de Convênio a ser 
celebrado entre a USP e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, visando dar continuidade à 
colaboração existente entre as convenentes, com o objetivo de assegurar a continuidade 
dos cursos e atividades desenvolvidas na Escola de Engenharia de Lorena e no Colégio 
Técnico de Lorena (COTEL) (05.10.11). – fls. 6/7verso 

- Manifestação do Diretor da EEL, Prof. Dr. Nei Fernandes de Oliveira Júnior. – fls. 8 

 
É aprovado o parecer da CLR, favorável à minuta de Convênio a ser celebrado entre a 
USP e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), visando dar continuidade à colaboração 
existente entre as convenentes, com o objetivo de assegurar o bom desenvolvimento 
dos cursos da Escola de Engenharia de Lorena e do Colégio Técnico de Lorena 
(COTEL) e garantir a correta execução das atividades acadêmicas, administrativas e 
financeiras, com o correlato estímulo aos servidores da SDECT em exercício na USP. 

 

 

 

PARTE II - EXPEDIENTE 
 

4. Comunicações do M. Reitor.  

5. Comunicações dos Pró-Reitores. 

 5.1. Pró-Reitora de Graduação – Prof.ª Dr.ª Telma Maria Tenório Zorn 

 5.2. Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação – Prof. Dr. Arlindo Philippi Junior 

 5.3. Pró-Reitor de Pesquisa – Prof. Dr. Marco Antonio Zago 

 5.4. Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária – Prof.ª Dr.ª Maria Arminda do 
Nascimento Arruda 

6. Comunicações do Presidente da COP. 

6.1. Prof. Dr. Joaquim José de Camargo Engler 

7. Palavra aos Senhores Conselheiros. 


