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Ata n' 348 da Comissão de Legislação e Recursos (CLR). Aos dois dias do mês de
dezembro de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, reúne-se, na Sala de

Reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Legislação e Recursos, presidida pelo Prof.

Dr. Umberto Celli Júnior, Suplente do Presidente, com o comparecimento dos seguintes

Senhores Conselheiros: Professores Doutores Luiz Gustavo Nussio, Oswaldo Baffa Filho e

Vector Wünsch Filho. Compareceram, como convidadas, a Prof.' Dr.' Mana Pauta Dallari

Bucci, Superintendente Jurídica, a Dr.' Márcia Walquíria dos Santos, Procuradora Geral e a

Dr.' Mansa Alves Vilarino, Procuradora Chefe da Área Acadêmica e de Convênios da

Procuradoria Geral. Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. lgnacio Mana

Poveda Velasco. Justificou antecipadamente sua ausência o Senhor Presidente, Prof. Dr.

José Rogério Cruz e Tucci e o Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari. PARTE l -

EXPEDIENTE -- Havendo número legal, o Sr. Suplente do Presidente inicia a reunião.

colocando em discussão e votação a Ata n' 347, da reunião realizada em 04.1 1 .2015. sendo

a mesma aprovada, por unanimidade. O Senhor Secretário Geral informa que será

necessário incluir duas matérias na pauta, uma que trata da inclusão do artigo 246-A no

Regimento Geral da USP. sobre votação de forma eletrõnica na USP e a segunda matéria é

uma Portaria. que disciplina o uso de um recurso orçamentário. Nenhum Conselheiro
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente passa à PARTE ll - ORDEM DO DIA.

PROCESSO A SER REFERENDADO. 1 - PROCESSO 2015.1.240.59.8 - FACULDADE DE

FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO. Concessão de uso de área de

282,77 m2, situada nas dependências do prédio localizado no Bloco das Exatas da FFCLRP

destinada à exploração de serviços de lanchonete/restaurante. Despacho do Senhor

Presidente da CLR, aprovando. ad referendum da Comissão o parecer do relator, favorável

à formalização do Termo de Concessão de Uso de área de 282,77 m2. situada nas

dependências do prédio localizado no Bloco das Exatas da FFCLRP. destinada à
exploração de serviços de lanchonete/restaurante. 2 - PROCESSO 2015.1.24462.1.9 -

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO. Consulta encaminhada pelo

Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Prof. Dr. Valdemar Mallet da Rocha

Barros, ao Presidente da CLR, Prof. Dr. José Rogério Cruz e Tucci. sobre a eleição de Vice-

Diretor da Unidade. no sentido de orienta-lo como deverá proceder, tendo em vista o

deliberado pelo Co em 13.10 e lO.11.15, quanto à legitimidade ou não da realização da

eleição, prevista para o dia 09.12.2015(17.11.1 5). Despacho do Senhor Presidente da CLR,

aprovando, ad referendum da Comissão, a realização da eleição para Vice-Diretor da

Unidade. 3 - PROCESSO 2015.1.1174.76.9 - INSTITUTO DE FÍSICA DE SAO CARLOS.

Consulta encaminhada pelo Diretor do Instituto de Física de São Carlos, Prof. Dr. Tito José

Bonagamba. ao Presidente da CLR, Prof. Dr. José Rogério Cruz e Tucci. sobre a eleição de

Vice-Diretor da Unidade, no sentido de orienta-lo quanto à legitimidade ou não da realização

/''''\.



2

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

da eleição, prevista para o dia 25.11.2015 (17.11.15). Despacho do Senhor Presidente da

CLR, aprovando. ad referendum da Comissão, a realização da eleição para Vice-Diretor da

Unidade. &çLR referenda os despachos favoráveis do Senhor Presidente. A seguir, o Sr.

Suplente do Presidente passa à discussão e votação dos seguintes processos: Relator;

Prof. Dr. JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI. 1 - 2015.1.23936.1.7 ESCOLA DE

COMUNICAÇOES E ARTES. Minutas de Convênio e de Permissão de Uso a serem

celebrados entre a USP e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, administradora da Catedral

Metropolitana de São Paulo, visando a instalação de um órgão de tubos "Gerhard Grenzing

adquirido pela USP, na Catedral Metropolitana de São Paulo. Parecer da PG: entende que

o acordo poderá ser formalizado nos termos da proposta. Todavia, no tocante ao mérito,

diante das atividades a serem desenvolvidas pela Unidade, recomenda que os autos sejam

instruídos com aprovação do Conselho de Departamento de Música, da Congregação e da

COP. Outrossim, apresenta-se adequada a previsão de outorga de permissão de uso no

âmbito do referido convênio, sendo este o instrumento adequado para disciplinar a

transferência de uso de bem público em favor de terceiro. para fins de interesse público.

Quanto à minuta, cabe apenas alertar acerca do equívoco na numeração dos parágrafos da

cláusula segunda. recomendando, ainda, a alteração do foro eletivo previsto na cláusula

sexta, tendo em vista que a comarca da Capital é a mais indicada para dirimir eventuais

questões relacionadas ao termo de permissão de uso, por se tratar do local em que o bem

permanecerá instalado (17.11.15). Informação da Chefia de Gabinete do Reitor: com o

propósito que a Reitoria atua em consonância com interesses daqueles que atuam

cotidianamente na docência e prática da música no âmbito da Universidade. foram ouvidos

o Departamento de Música e a Congregação da ECA que apoiam a solução acordada entre

a USP e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Parecer da COP: aprova o parecer do

relator, Prof. Dr. Adalberto Américo Fischmann, favorável, do ponto de vista orçamentário e

financeiro, à formalização do Convênío e do Termo de Permissão de Uso, conforme

proposto nos autos (1'.12.15). A CLR aprova o parecer do relator, favorável à formalização

do Convênio e Termo de Permissão de Uso entre a USP e a Mitra Arquidiocesana de São

Paulo, visando à instalação de um órgão de tubos "Gerhard Grenzing", da USP, na Catedral

Metropolitana de São Paulo, conforme proposto. O parecer do relator é do seguinte teor:

'Trata-se de Minuta de convênio que entre si celebram a Universidade de São Paulo e a

Mitra Arquidiocesana de São Paulo, bem como de Termo de Permissão de Uso visando. à

conjugação de esforços para instalação e uso de órgão de tubos de propriedade da
Universidade de São Paulo na Catedral Metropolitana de São Paulo, localizada na Praça da

Sé. O presente convênio possibilitará o desenvolvimento de atividades didáticas. bem como

de cultura e educação musical da Escola de Comunicações e Artes, que já se manifestou
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favoravelmente à formalização deste convênio nos termos propostos às fls. 2/5 dos autos.

Assim sendo, tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral, bem como as informações da

Chefia de Gabinete. manifesto-me favoravelmente à formalização do referido convênio, bem

como do Termo de Permissão de Uso.' A matéria. a seguir, deverá ser submetida à

deliberação do Conselho Universitário. Relator: Prof. Dr. LUIZ GUSTAVO NUSSIO. l --

PROCESSO 2015.1.18199.1.8 - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO. Minuta de Resolução

que institui o Programa de Incentivo à Integração Docente, encaminhada pelo Pró-reitor de

Graduação, Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes (17.09.15). Parecer da PG: do ponto de

vista jurídico. não vê qualquer óbice. Recomenda que o Grupo Gestor Acadêmico, tendo em

vista a quantia que for destinada ao Programa, detalha no edital mencionado no art. 3',

inciso IV quais formas de transporte terão o valor reembolsado aos docentes (vedando-se.

por exemplo, o reembolso de despesas com transporte aéreo) (25.09.15). Informação do

Pró-reitor de Graduação, encaminhando os autos preliminarmente à PG, para análise de

sugestão de redação ao $ 3' do artigo 6', da seguinte forma: "$ 3' - Em razão da

participação no Programa, os docentes receberão. ainda, diárias, no máximo de 2 (duas) por

semana, bem como serão ressarcidos pelas despesas com transporte para os
deslocamentos necessários, de acordo com a legislação vigente na Universidade."

Esclarece que as demais alterações foram acolhidas, conforme proposto (09.10.15).

Parecer da PG: esclarece que a alteração proposta visa possibilitar que sejam

reembolsadas despesas incorridas pelos docentes participantes do Programa também com

outras formas de transporte, e não as referentes à utilização de seus veículos para os

deslocamentos necessários. Do ponto de vista jurídico, não vê óbice à alteração proposta

Recomenda que o Grupo Gestor Acadêmico. tendo em vista a quantia que for destinada ao

Programa. detalhe no edital mencionado no artigo 3'. inciso IV quais formas de transporte

terão o valor reembolsado aos docentes (vedando-se. por exemplo, o reembolso de

despesas com transporte aéreo) (14.10.15). Parecer da COP: aprova o parecer do relator.

favorável à minuta de Resolução que institui o Programa de Incentivo à Integração Docente,

conforme proposto nos autos (04.11.15). A CLR aprova o parecer do relator, favorável à

minuta de Resolução que institui o Programa de Incentivo à Integração Docente. O parecer

do relator é do seguinte teor: "Trata o presente da proposta de Minuta de Resolução.

encaminhada pelo Pro-reitor de Graduação Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, com vistas

a instituir programa de integração docente na USP. O credenciamento de demanda das

Unidades será semestral e os docentes envolvidos receberão R$1.300,00 (hum mil e

trezentos reais) por no máximo, duas intervenções semanais. além de diárias e

ressarcimento de despesas de deslocamento terrestre. O parecer da PG 3028/2015 emitido

em 23/09/201 5 pelo Procurador da Área Acadêmica e de Convênios. Dr. Thiago Rodrigues
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Liporaci, e pelo Procurador da Área de Pessoal Docente e Técnico-administrativo, Dr. Omar

Koh, acolhe, sem óbices, a minuta apresentada e sugere alteração de redação para o artigo

6' inciso 111, que trata do reembolso de despesas de deslocamento. À folha 12, o Prof.

Hernandes, Pró-reitor de Graduação, promove a alteração de redação sugerida pela PG e

esclarece que essa e outras alterações foram incorporadas integralmente ao texto
modificado. O parecer da PG 2350/2015, emitido em 13/10/2015 pelo Procurador da Área

Acadêmica e de Convênios, Dr. Thiago Rodrigues Liporaci, e pelo Procurador da Área de

Pessoal Docente e Técnico-administrativo, Dr. Omar Koh, é integralmente favorável ao texto

modificado da minuta apresentada e apenas acrescenta a vedação de ressarcimento de

despesas de deslocamento com passagem aérea. A Secretaria Geral, na sequência

encaminhou o processo para apreciação da COP, que à folha 19, traz o parecer

amplamente favorável do Prof. Dante Pinheiro Martinelli. em 23 de outubro de 2015, que foi

acolhido pela COP em reunião realizada em 03 de novembro de 2015. Tendo em vista que a

minuta apresentada contém sugestões de facilitação da tão desejada integração docente e a

adequação da Resolução às sugestões da PG, manifesto-me favoravelmente ao processo

em epígrafe. Sendo esse meu parecer, submeto s.m.j. à consideração da douta CLR." 2 -

PROTOCOLAD0 2015.5.203.44.4 - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS. Informação do Diretor

do Instituto de Geociências, Prof. Dr. Valdecir de Assim Janasi, encaminhando consulta à

CLR sobre as normas para eleição de Diretor e Vice-Diretor de Unidade, tendo em vista o S

3' do artigo 46 do Estatuto da USP, alterado pela Resolução n' 7140/2015. Portaria IGc n'

42/2015, de 12.11.2015, que dispõe sobre a eleição para escolha do Diretor e do Vice-

Diretor do Instituto de Geociências da USP, publicada no D.O de 14.11.2015. Parecer da

PG: entende, s.m.j., que o regramento adotado pelo IGc, por estar em ordem juridicamente,

poderá ser utilizado provisoriamente pelas demais Unidades como modelo, até que, após

maior reflexão sobre o assunto. a CLR edite as "normas padronizadas" de que tratam o

artigo 46, $ 3' do Estatuto (27.11.15). A CLR aprova o parecer do relator, favorável ao

regramento para eleições de Diretor e Vice-Diretor, proposto pelo Instituto de Geociências

através da Portaria IGc n' 42/201 5, observadas as ressalvas do relator. O parecer do relator

é do seguinte teor: "Trata o presente da proposta de Regramento sobre eleição para escolha

do Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Geociências. Em Portaria n' 42 de 2015 publicada

no DOE de 14 de novembro de 2015. o Diretor do Instituto de Geociências, Prof. Valdecir de

Assis Janasi. estabelece novo regramento para a condução do processo eleitoral, tendo em

vista a alteração do Inciso 111 do Artigo 46 do Estatuto da USP. segundo a Resolução no

7.140 de 2015. Como parte dessas ações o Diretor mencionado baixou a Portaria n' 41 . em

13 de novembro de 2015, constituindo a Comissão Eleitoral para condução do processo,

integrada pelos Professores Paulo Cesar Boggiani, que a presidirá, Gergely Andrés Julio
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Szabó e Edison Pissato. O Diretor Janasi também encaminhou à CLR a presente proposta

para verificar adequação à mencionada alteração estatutária. A PG da USP em Parecer n'

3801 de 2015, subscrito pelo Procurador Thiago Rodrigues Liporacci, atesta a conformidade

jurídica das regras propostas, ressaltando, entretanto. a necessidade de aceita-la em caráter

provisório particularmente se o objetivo for padronizá-la para ser utilizada como exemplo

para outras unidades. Questões como tempo mínimo de duração da eleição de 45 minutos,

tempo entre a publicação da Portaria e abertura de inscrições, divulgação de candidaturas e

data de realização da votação ainda merecem reflexões adicionais. Tendo em vista o

atendimento parcial das sugestões de adequação apresentadas pela PG-USP. manifesto-

me favoravelmente à adequação Regimental, relativo ao processo em epígrafe. Sendo esse

meu parecer, submeto s.m.j. à consideração da douta CLR." Relator: Prof. Dr. OSWALDO

BAFFA FILHO. 1 - PROCESSO 87.1.12977.1.0 - INSTITUTO DE QUÍMICA. Proposta de

alteração da Resolução 5868, de 23/09/2010 (alterada pela Resolução 6016, de
1 1/1 0/201 1), visando à regulamentação da participação de pós-doutorandos em ativídades

dos cursos de graduação. Parecer do CoPq: aprova a proposta em questão. com uma

alteração no artigo 4'-A, substituindo o termo "treinamento didático" por '' capacitação

didática'', conforme sugestão do Presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de

Educação (20.08.13). Parecer da PG: não vê qualquer óbice à aprovação da proposição, do

ponto de vista jurídico. Ressalta que a alteração permitirá que os pós-doutorandos sejam

qualificados pela Universidade não só em pesquisa, mas também em didática e lembra que

a proposta está em consonância com a decisão da CLR, de 31 .08.2004, sobre o Programa

de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE). Destaca o parecer do Prof. Dr. Walter Colli - relator

da matéria perante a Comissão - a respeito da ministração de aulas teóricas na
Universidade ser de atribuição privativa dos docentes, efetivos (admitidos por meio de

concursos públicos) ou temporários (contratados após aprovação em processo seletivo). No

mais, ressalta apenas que a modificação sugerida no Conselho de Pesquisa deve ser feita

em toda a proposta e aponta que a seleção dos pós-doutorandos que participarão da

capacitação didática, em homenagem ao princípio da isonomia, far-se-á por meio de

processos de seleção, regulados por meio de editais publicados semestralmente (artigo 4'-

E). Sugere o encaminhamento à COP e. posteriormente, à CLR (03.09.15). Parecer da

COP: delibera encaminhar os autos à PRP, para manifestação quanto à origem dos

recursos a serem destinados ao pagamento de bolsas. conforme previsto no artigo 4'-D da

minuta proposta (08.10.15). Ofício do Pró-reitor de Pesquisa, Prof. Dr. José Eduardo

Krieger. ao Secretário Geral. Prof. Dr. lgnacio Mana Poveda Velasco, informando que os

recursos previstos no artigo 4'-D da minuta de Resolução proposta serão despendidos pelas

próprias Unidades interessadas. A informação deve estar contida nos editais previstos no
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artigo 4'-E (23.10.15). Parecer da COP: aprova o parecer do relator, favorável à proposta

de alteração da Resolução n' 5868/2010, que dispõe sobre o programa de pós-doutorado na

Universidade de São Paulo. conforme minuta de Resolução proposta nos autos (03.11 .15).

A CLR aprova o parecer do relator. favorável à minuta de Resolução que altera a Resolução

n' 5868, de 23.09.2010. visando à regulamentação da participação de pós-doutorandos em

atividades dos cursos de graduação. O parecer do relator é do seguinte teor: "Tratam os

autos de proposta de alteração da Resolução 5868, que regulamenta a participação de pós-

doutorandos em atividades dos cursos de graduação. Essa modalidade de vínculo com a

USP foi proposta em 1987 pelo Instituto de Química e, desde que foi aprovada em 1988.

vem sendo continuamente aperfeiçoada para fazer face ao desenvolvimento das ativídades

de ensino e pesquisa da Universidade. Como já expresso, em vários pareceres que

acompanham o processo, esse é um dos mais importantes programas da USP, com impacto

positivo nas atividades da Universidade de São Paulo. A mudança ora proposta é simples,

alterando o termo 'treinamento didático' para 'capacitação didática'. Do ponto de vista legal a

D. Procuradoria Geral (PG) emitiu parecer favorável e sugere alguns procedimentos para a

seleção dos pós-doutores. Em seguida, a Comissão de Orçamento e Património deixa claro

que se houver alguma bolsa. os recursos serão de responsabilidade da Unidade, que

poderá usar receita externa ou a sua própria dotação básica. Concluindo, recomendamos à

CLR a aprovação da minuta de resolução." 2 - PROTOCOLAD0 2015.5.1670.1.1 -

SUPERINTENDENCIA JURÍDICA. Proposta de texto substitutivo sobre eleição e

substituição/sucessão de Diretores e Vice-Diretores de Museus e Institutos Especializados

encaminhada pela Comissão instituída pela Portaria GR n' 826/2015(19.11.15). Parecer da

PG: com relação ao art. 46-A, $ 17, inciso 1, sugere a supressão do excerto "incluídos os

docentes com vinculação subsidiária. nos termos do art. 130-A do Regimento Geral, limitado

a um votos". Com relação ao art. 51, $ 6', aponta que o colégio eleitoral ficou, com a

redação de tal parágrafo, bastante amplificado (só no incisa IV tem-se 84 eleitores). Com

relação ao art. 16 das Disposições Transitórias, propõe uma reorganização das disposições.

tendo em vista que a regra que. na proposta original, constava do parágrafo 2' é a que

demandava uma disposição transitória que Ihe complementasse. e não propriamente a do

caput do art. 16. Com relação ao $ 3', recomenda sua inserção junto ao artigo 46-A do

Regimento. A CLR, após ampla discussão sobre a nova proposta de texto que trata da

eleição de Diretor e Vice-Diretor de Museus e Institutos Especializados, no âmbito da

reforma do Estatuto e Regimento Geral da USP, aprova a versão atualizada da mesma.

incorporando as sugestões propostas em plenário. conforme material que consta nesta Ata

como Anexo 1. 0 parecer do relator é do seguinte teor: "Na última reunião do comendo

Conselho Universitário, realizada em lO/11/2015, o tema da eleição dos dirigentes dos
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Museus e Orgãos de Integração foi intensamente debatido. A Comissão constituída pela

Portaria n' 826, de 03/09/2015. após várias interlocuções com os representantes desses

órgãos no Conselho Universitário, elaborou a proposta substitutiva em tela. A douta

Procuradoria Geral realizou um minucioso exame da peça e sugeriu mudanças que tornam

o documento juridicamente robusto. A proposta em discussão parece equilibrar o desejo

expresso nos debates, por uma maior participação na escolha dos dirigentes dessas

instituições universitárias, que possuem uma missão e alcance que transcendem as suas

fronteiras, com os aspectos específicos do seu labor. Foi criada uma comissão eleitoral, com

participação de membros externos aos museus e órgãos de integração que terá uma missão

assemelhada à de um comitê de busca, no que toca a estimular o debate e a publicidade do

pleito. Além disso, o colégio eleitoral foi significativamente ampliado. No caso do IEA, órgão

cuja atuação pode abranger todas as unidades da USP, o colégio eleitoral será composto de

quase uma centena de eleitores. Isso não deverá ser problema, visto que um sistema

eleitoral eletrõnico está em fase de implantação que poderá facilitar a execução dessa

importante tarefa. Em suma, recomendamos à CLR a aprovação da minuta de resolução." A

matéria, a seguir, deverá ser submetida à deliberação do Conselho Universitário. A seguir, o

Sr. Suplente do Presidente, solicita a inversão da pauta. passando à discussão do processo

do Relator: Prof. Dr. VICTOR WUNSCH FILHO. PROTOCOLAD0 2015.5.1645.1.7 -

SUPERINTENDENCIA JURÍDICA. Ofício da Procuradora Geral, Dr.' Márcia Walquiria

Batista dos Santos, à Superintendente Jurídica, Prof.' Dr.' Mana Paula Dallari Bucci

encaminhando alguns ajustes nas disposições alteradas/acrescidas dos dispositivos do

Estatuto, referente à eleição de Presidentes e Vice-Presidente das Comissões Estatutárias

(Resolução n' 7141/2015) (26.11.15). Texto atual: Artigo 45 - A Congregação, órgão

consultivo e deliberativo superior de cada Unidade. tem a seguinte constituição: ... $ 5' - Os

membros a que se referem os incisos lll, IV e V deverão ser, no mínimo, Professores

Associados (renumerado pela Resolução n' 4279/96). $ 6' - Os Professores Titulares e

Associados, por motivo justificado, poderão ser dispensados, pela Congregação, das

Presidências a que se refere o parágrafo anterior, devendo, nesse caso, tais Presidências

ser exercidas por Professores Doutores. Texto proposto: Artigo 45 -- A Congregação, órgão

consultivo e deliberativo superior de cada Unidade, tem a seguinte constituição: ... $ 5' -

revogado. $ 6' -- revogado. ... Texto atual: Artigo 48 -- ... $ 4' - O Presidente será

substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente, que assumirá as

atribuições ordinárias da função, inclusive as de participação em colegiados. (...) Sem

correspondente. Texto proposto: Artigo 48 -- ... $ 4' - O Vice-Presidente sucederá ao

Presidente em caso de vacância, bem como o substituirá em suas faltas e impedimentos.

assumindo temporariamente. nestas últimas hipóteses, todas as atribuições ordinárias da
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função, inclusive a de participação em colegiados. (...) $ 7o - Os interessados em concorrer à

Presidência e à Vice-Presidência da Comissão disporão de prazo de 10 dias para fazer a

inscrição prévia de suas candidaturas, em forma de chapa. $ 8' - As chapas poderão ser

compostas por Professores Titulares e Associados. $ 9' - Caso encerrado o termo inicial de

registro de chapas sem que haja ao menos duas inscrições, será determinada a prorrogação

do prazo de inscrições. uma única vez. por mais 10 dias. hipótese em que poderão ser

apresentadas candidaturas compostas também por Professores Doutores. Texto atual:

Artigo 49 - ... $ 3' - Aplicam-se ainda à Comissão de Pós-Graduação os critérios contidos

nos parágrafos 2' a 6' do artigo 48. Texto proposto: Artigo 49 -- ... $ 3' - Aplicam-se ainda

à Comissão de Pós-Graduação os critérios contidos nos parágrafos 2' a 9' do artigo 48

Texto atual: Artigo 50 - As Comissões de Pesquisa e de Cultura e Extensão Universitária.

se criadas, terão sua composição estabelecida no Regimento da Unidade, obedecidas as

normas gerais dos Colegiados Superiores, aplicados, no que couber, os critérios fixados

para a Comissão de Graduação, dentre eles os previstos no artigo 48, parágrafos 3' a 6'

Texto proposto: Artigo 50 - As Comissões de Pesquisa e de Cultura e Extensão

Universitária. se criadas, terão sua composição estabelecida no Regimento da Unidade.

obedecidas as normas gerais dos Colegiados Superiores, aplicados, no que couber, os

critérios fixados para a Comissão de Graduação, dentre eles os previstos no artigo 48.

parágrafos 3' a 9'. Texto atual: Disposições Transitórias. Artigo 4'-D - ... ... $ 4' - Os

mandatos do Presidente e do Vice-Presidente escolhidos nos termos do caput serão

limitados ao término do mandato ou do primeiro biênio do Diretor em exercício. Texto

proposto: Disposições Transitórias. Artigo 4'-D - ... ... $ 4' - Os mandatos do Presidente e

do Vice-Presidente escolhidos nos termos do caput serão limitados ao término do mandato

ou do primeiro biênio do mandato do Diretor em exercício. A CLR aprova o parecer do

relator. favorável à proposta de alteração do Estatuto da USP encaminhada pela

Procuradoria Geral, que trata das eleições de Presidente e Vice-Presidente das Comissões

Estatutárias. conforme segue: supressão dos parágrafos 5' e 6' do artigo 451 alteração do

parágrafo 4' e inclusão dos parágrafos 7', 8' e 9' no artigo 481 alteração do $ 3' do artigo

491 alteração do cal)t/f do artigo 501 e alteração do artigo 4'-D das Disposições Transitórias.

O parecer do relator é do seguinte teor: "Proposta que suprime ou introduz parágrafos, e

sugere modificações no texto de artigos ou de parágrafos da Resolução n' 7141 . de 12 de

novembro de 201 5, que altera e acrescenta dispositivos no Estatuto da Universidade de São

Paulo. Trata-se da proposta de revogação ou introdução de parágrafos, ou de alteração do

texto de artigos ou de parágrafos da Resolução 7141 , sobre Presidência e Vice-Presidência

das Comissões Estatutárias. sugeridas pela Sra. Procuradora Geral, Dra. Márcia Walquíria

Batista dos Santos, por meio do Ofício PG 0495/2015. de 26 de novembro de 2015, à Sra
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Superintendente Jurídica, Profa. Dra. Mana Paula Dallari Bucci. A primeira recomendação,

mudança de redação, diz respeito ao Artigo 48, parágrafo 4', cuja alteração permite regrar a

vacância do Presidente da Comissão pela ascensão automática do Vice-Presidente.

considerando-se que a eleição será realizada em chapas. A segunda recomendação refere-

se à supressão dos parágrafos 5' e 6' do Artigo 451 à inclusão dos parágrafos 7', 8' e 9' ao

Artigo 481 à alteração da redação do parágrafo 3' do Artigo 491 e à alteração da redação do

Artigo 50. Tais recomendações buscam regrar os critérios dos elegíveis para Presidência e

Vice-Presidência de Comissões Estatutárias, seguindo os princípios das normas aprovadas

para as Diretorias de Unidades e de Chefias de Departamento. A terceira proposta da PG

sugere a revisão da redação do parágrafo 4' do Artigo 4', que trata das Disposições

Transitórias do Estatuto. E uma sugestão de alteração de menor monta ao texto, mas que o

torna mais claro. Considerando a pertinência das modificações sugeridas, por regrar

claramente a vacância da Presidência de Comissões Estatutárias, definir os critérios sobre

as categorias docentes elegíveis para Presidência e Vice-Presidência das Comissões

Estatutárias, e propor redação mais precisa sobre as Disposições Transitórias do Estatuto.

manifesto-me favoravelmente às modificações sugeridas pela Sra. Procuradora Geral." A

matéria, a seguir, deverá ser submetida à deliberação do Conselho Universitária. A seauir. o

Sr. Suplente do Presidente solicita que seia incluído na pauta processo que trata de eleições

eletrõnicas na USP. Estando todos de acordo, passa-se à discussão do PROTOCOLADO

2015.5.1671.1.8 - SUPERINTENDENCIA JURÍDICA. Proposta de inclusão do artigo 246-A

nas Disposições Gerais do Regimento Geral da USP, objetivando regulamentar eleições

eletrõnicas na Universidade de São Paulo. Ofício da Superintendente Jurídica. Prof.' Dr.'

Mana Paula Dallari Bucci, ao Secretário geral, Prof. Dr. lgnacio Mana Poveda Velasco.

encaminhando a proposta de inclusão do artigo 246-A nas Disposições Gerais do
Regimento Geral da USP. tendo em vista as últimas alterações do Estatuto e do Regimento

Geral, aprovadas pelo Conselho Universitário, em especial o artigo 215, $ 6' do Regimento

Geral. Texto proposto: "Artigo 246-A - As eleições na Universidade poderão ser realizadas

de forma eletrõnica. desde que certificada a segurança do sistema a ser utilizado.

observados os critérios definidos pela Comissão de Legislação e Recursos, a quem

incumbira definir normas padronizadas a respeito da matéria." (1'.12.15). A CLR aprova a

proposta de inclusão do artigo 246-A nas Disposições Gerais do Regimento Geral da USP

conforme proposto. devendo a matéria ser submetida. posteriormente, à deliberação do

Conselho Universitário. A seguir, o Sr. Suplente do Presidente dá andamento à Ordem do

Dia. passando aos processos do Relator: Prof. Dr. PEDRO BOHOMOLETZ DE ABREU
DALLARI. 1 - PROCESSO 95.1.488.17.4 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO

PRETO. Proposta de alteração do artigo 193, 135.139 e 168 do Regimento Geral da USP
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Ofício do Presidente da Comissão de Corpo Docente da FMRP, Prof. Dr. Roberto O

Dantas, ao Diretor da Unidade. Prof. Dr. José Antunes Rodrigues, encaminhando a

sugestão de alteração do texto do artigo 193 do Regimento Geral da USP (26.04.95).

Proposta de alteração dos artigos 135, 139 e 168 do Regimento Geral, aprovada pela

Congregação da FMRP em 17.12.2012. Texto atual: Artigo 193 - A presidência da

comissão julgadora caberá ao professor de categoria mais elevada, em exercício na

Unidade, com maior tempo de serviço docente na USP. Texto proposto: Artigo 193 - A

presidência da comissão julgadora caberá ao professor de categoria mais elevada. em

exercício na Unidade, indicado pela Congregação. Texto atual: Artigo 135 - As provas para

o concurso de professor doutor poderão ser feitas em duas fases, devendo essa disposição

constar do edital de abertura do concurso. ... $ 5' - A prova escrita eliminatória deverá ser

realizada nos termos do art 139 e seu parágrafo único. $ 6' - A Comissão Julgadora

apresentará, em sessão pública. as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita

eliminatória. ... Texto proposto: Artigo 135 - As provas para o concurso de professor doutor

poderão ser feitas em duas fases, devendo essa disposição constar do edital de abertura do

concurso. ... $ 5' - A prova escrita eliminatória deverá ser realizada nos termos do art 1 39. $

6' - A Comissão Julgadora divulgará, no prazo máximo de 30 dias, no endereço eletrõnico

da Unidade e Diário Oficial do Estado de São Paulo, as notas recebidas pelos candidatos na

prova eliminatória. ... $ 9' - Se o concurso se processar em uma única fase e, a critério da

unidade, a outra prova escolhida for a prova escrita, ela será realizada segundo as normas

previstas para o concurso de livre docência. Texto atual: Artigo 139 - À prova escrita.

aplicam-se as seguintes normas: 1 - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com

base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos candidatos, vinte e quatro

horas antes do sorteio do pontos ll - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de

cinco horas de duração da provam 111 - durante sessenta minutos, após o sorteio, será

permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficosl IV - as

anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser utilizadas no decorrer da

prova. devendo ser feitas em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto finall V - a

prova. que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias

que serão entregues aos membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessãol VI - cada

prova será avaliada pelos membros da comissão julgadora, individualmente. Vll - (suprimido

pela Resolução n' 5929/201 1) Parágrafo único - O candidato poderá propor a substituição

de pontos. imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que

não pertencem ao programa do concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano.

sobre a procedência da alegação. Texto proposto: Artigo 139 - À prova escrita, aplicam-se

as seguintes normas: 1 - a prova constará de questão(ões) discursiva(s) ou dissertativa(s)
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elaboradas conjuntamente pelos membros da comissão examinadora, com base no

programa do concursos ll - o prazo máximo ímprorrogável de duração da prova será de

quatro horasl 111 - cada prova será avaliada pelos membros da comissão julgadora,

individualmentel IV - o candidato terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis pra interpor

recurso ao resultado divulgado, contados a partir do dia seguinte ao da publicação do

mesmo no Diário Oficial do Estado de São Pauta. Texto atual: Artigo 168 - A prova escrita.

que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária. será realizada de acordo com o

disposto no art. 139 e seu parágrafo único. Texto proposto: Artigo 168 - A prova escrita.

que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, aplicam-se as seguintes normas: l -

a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa de concurso e dela

dará conhecimento aos candidatos. vinte e quatro horas antes do sorteio do pontos ll -

sorteado o ponto. inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da provam lll -

durante sessenta minutos, após o sorteio. será permitida a consulta a livros, periódicos e

outros documentos bibliográficosl IV - as anotações, efetuadas durante o período de

consulta, poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas em papel rubricado

pela comissão e anexadas ao texto finall V - a prova, que será lida em sessão pública pelo

candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos membros da

comissão julgadora, ao se abrir a sessãol VI - cada prova será avaliada pelos membros da

comissão julgadora, individualmente. Vll - (suprimido pela Resolução n' 5929/2011).

Parágrafo único - O candidato poderá propor a substituição de pontos. imediatamente após

tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa do

concurso. cabendo à comissão julgadora decidir. de plano, sobre a procedência da

alegação. Parecer da PG: entende que as propostas apresentadas tratam de matéria de

mérito acadêmico, cabendo à douta CLR apreciar as sugestões e, julgando-as adequadas e

convenientes, dar seguimento às modificações, não havendo questões de natureza jurídico-

formal. Sugere várias alterações de ordem técnico-legislativa que deverão ser seguidas.

caso a proposta venha a ser adotada (12.02.15). A CLR aprova o parecer do relator.

contrário às alterações dos artigos 135. 139 e 168 do Regimento Geral. e favorável à

proposta de alteração do artigo 193. que deverá ser estendida. com a necessária

adaptação, ao artigo 189. com as seguintes redações: "Artigo 193 - A presidência da

comissão julgadora caberá ao professor de categoria mais elevada, em exercício na

Unidade. indicado pela Congregação." "Artigo 189 -- A presidência da comissão julgadora

caberá ao professor titular, em exercício na Unidade, indicado pela Congregação." O

parecer do relator consta desta Ata como Anexa H. A matéria, a seguir, deverá ser

submetida à deliberação do Conselho Universitário. 2 - PROCESSO 2014.1.1363.10.2 -

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 200TECNIA. Pedido de reconsideração do
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Prof. Dr. Júlio Cesar de Carvalho Balieiro, da decisão do DRH, no processo de passagem de

Professor Associado nível 2 para Professor Associado nível 1, após transferência, por meio

de concurso público, da FZEA para a FMVZ. Ofício do Diretor da Faculdade de Medicina

Veterinária e Zootecnia, Prof. Dr. Enrico Lippi Ortolani, ao Coordenador Geral da CODAGE.

Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior, encaminhando ofício do Chefe do Departamento de
Nutrição e Produção Animal, referente ao pedido de reconsideração do Prof. Dr. Júlio Cesar

de Carvalho Balieiro, da decisão do DRH no processo de passagem de Professor Associado

nível 2 para Professor Associado nível 1 , após transferência, por meio de concurso público,

da FZEA para a FMVZ (22.09.14). Decisão da CCAD: entende que o Prof. Dr. Júlio Cesar

de Carvalho Balieiro permanecerá como Associado 1. 0 nível de Associado 2 é uma função

relativa ao seu cargo antigo, não podendo ser transferida para o novo cargo (02.07.14).

Ofício do Prof. Dr. Luiz Roberto Giorgetti de Britto (Presidente da CCAD) à Prof.' Dr.' Mana

Paula Dallari Bucci(Respondendo pela Procuradoria Geral da USP) solicitando análise e

emissão de parecer sobre o pedido de reconsideração formulado pelo Prof. Dr. Júlio Cesar

de Carvalho Balieiro e encaminhado à CCAD pelo Chefe Administrativo de Serviço do DRH

da USP, Daniel M. de Souza (19.11.14). Parecer da PG: tece três esclarecimentos

preliminares: 1. Aponta o imediatismo do objeto da consulta. cuja somente surgiu em razão

da criação dos subníveis de Professor Doutor (l e 2) e de Professor Associado (1. 2 e 3)

pelas Resoluções n' 5529/2009 e 5927/201 1. 2. À luz do art. 4' da Resolução 5927/201 1 , a

CCAD não tem, em princípio, competência para decidir sobre o assunto em epígrafe.

porquanto se trata de questionamento não relacionado propriamente à progressão na

carreira. mas sobre os efeitos dessa progressão numa nova investidura de outro cargo

docente da Universidade, sem interrupção de exercício em relação ao cargo anterior. Sem

embargo, considerando que o DRH alegou ter simplesmente acatado orientação da CCAD,

entende que tanto a manifestação desta PG quanto da CLR se fazem necessárias.

decorrendo daí, imperativo lógico, a possibilidade de colmatação de eventual lacuna na

legislação universitária. 3. O terceiro esclarecimento diz respeito ao tempo de serviço

prestado pelo referido docente na USP. de 29.04.03 a 28.04.14, que será contado no novo

cargo para fins de percepção de benefícios que requerem decurso de tempo. tais como

quinquênio/sexta parte, licença-prêmio e férias. No que tange. entretanto, ao aproveitamento

da progressão funcional do cargo anterior no novo cargo - objeto da presente consulta - isso

dependerá tão somente da análise da legislação interna da USP. No mérito. dessume-se

que o docente. com o novo provimento originário em 28.04.2014 para o cargo de Professor

Doutor nível 1, mediante prévia aprovação em concurso público, e considerando que era

portador do título de Livre-Docente desde 12.01.2010. deveria ser designado. em

28.04.2014. como Professor Associado nível 1 . tendo em vista a lateralidade do disposto no
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art. 84 do Estatuto da USP. Não bastasse o comando gramatical do artigo 84 do Estatuto,

aponta que a CERT, nos pareceres CERT n' 87/14, de 20.02.2014 e n' 2169, de

29.10.2014, decidiu que o mencionado docente teria que iniciar, no seu novo cargo junto à

FMVZ, um novo período de experimentação em RDIDP, de sorte a corroborar a tese pelo

seu enquadramento como Professor Associado 1, junto ao Departamento de Nutrição e

Produção Animal da FMVZ. Esclarece, ainda. por outro lado. que em que à defesa do

posicionamento anterior, não olvida a possibilidade de ter surgido, o advento da nova

sistemática de subníveis da carreira docente, uma indesejável lacuna no artigo 84 do

Estatuto da USP, requerendo, assim, uma análise pela d. CLR. Caso a CLR assim entenda.

esta poderá, optar por um desses entendimentos: a) aplicação, no novo cargo, dos efeitos

da progressão adquirida no cargo anterior desde que (i) ambos os cargos docentes sejam

exercidos junto à USP sem interrupção) e (ii) algum órgão universitário (v.g. CAS Setorial.

CERT ou qualquer outro órgão que a CLR entenda mais adequado) ateste similitude

suficiente entre as atribuições do cargo anterior e as do novo cargo. Ou: b) aplicação, no

novo cargo. dos efeitos da progressão adquirida no cargo anterior desde que ambos os

cargos docentes sejam exercidos junto à USP sem interrupção, independentemente da

existência de similitude entre as atribuições do cargo anterior e as do novo cargo. Esclarece,

ainda, que o fundamento para se exigir a similitude de atribuições serio o entendimento de

que a progressão na carreira docente estaria afeta a um processo de desenvolvimento e

maturação da mesma espécie de atribuições ao longo do tempos em contrapartida, o

fundamento para não se exigir tal similitude seria a aplicação analógica do inciso l do art.

130 do RG, que parece não exigi-la no caso de transferência interna de docentes de uma

Unidade para outra. Em síntese, caberá à CLR firmar um posicionamento institucional da

USP a respeito da matéria. Se a Comissão vier a acolher a interpretação constante: (i) nos

itens 10 a 12 do parecer, o interessado deverá continuar enquadrado como Professor

Associado l l (ii) no item 14, "a" do parecer, a Comissão deverá indicar o órgão universitário

mais adequado para aferir tal similitude e remeter os autos para análise do caso concreto do

interessado. Se o órgão reconhecer similitude entre as atribuições anteriores junto à FZEA e

as novas atribuições junto à FMVZ, será enquadrado como Professor Associado 21 se não

reconhece-la, continuará como Professor Associado ll (iii) no item 14, "b" do parecer, o

interessado deverá ser imediatamente enquadrado como Professor Associado 2 (25.06. 1 5)

A CLR aprova o parecer do relator, favorável ao pedido de reconsideração encaminhado

pelo Prof. Dr. Júlio César de Carvalho Balieiro, devendo ser preservada, no cargo de
docente da FMVZ, a posição funcional de Professor Associado 2 alçada na FZEA. O parecer

do relator consta desta Ata como Anexo 111. 3 - PROTOCOLAD0 2015.5.249.59.2 - MARIA

HELENA INFANTE-MALACHIAS. Solicitação encaminhada pela Prof.' Dr.' Marca Helena

/'\.
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Infante-Machias. docente recém-contratada da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de

Ribeirão Preto, de que seja considerada sua aprovação para Professor Doutor 2, no

processo de avaliação para a progressão de nível na carreira docente, realizado quando era

docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, nesta nova contratação na FFCLRP

(14.04.15). Informação do Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão

Preto, Prof. Dr. Fernando Luis Medina Mantelatto, encaminhando a solicitação da Prof.'

Marca Helena à Seção de Pessoal para conhecimento e à CCAD, para análise (14.04.15)

Ofício do Presidente da CCAD. Prof. Dr. Luiz Roberto Giorgetti de Britto, à Procuradora

Geral da USP, Dr.' Márcia Walquiria Batísta dos Santos, informando que recebeu a

solicitação encaminhada pelo Diretor da FFCLRP e que caso análogo levou a CCAD a

consultar a PG recentemente (Proc. 14.1.1363.10.2). Desta forma, encaminha a solicitação

da Prof.' Marra Helena Infante-Malachias, para manifestação (14.07.15). Cota da PG:

esclarece que caso análogo levou à emissão do Parecer PG. P.1670/2015, que encaminha

anexo, no qual restou entendido, à luz do art. 4' da Resolução n' 5927/2011, que a CCAD,

em princípio, não teria competência, por não estar o questionamento relacionado

propriamente à progressão na carreira, mas aos efeitos desta em uma nova investidura em

cargo público junto à USP, sem interrupção de exercício em relação ao anterior. Foi

considerada a necessidade de manifestação da PG, como também da CLR, haja vista sua

competência para deliberar sobre projetos de regulamentos e resoluções e o possível

surgimento de lacuna no art. 84 do Estatuto da USP. com o advento da nova sistemática de

subníveis da carreira docente. Desta forma, assim como ocorreu no caso análogo anterior.

encaminha os autos à CLR (21.07.15). A CLR decide baixar os autos em diligência, para

que a Unidade informe se houve solução de continuidade na transferência da Prof.' Dr.'

Mana Helena Infante-Malachias, da Escola de Artes. Ciências e Humanidades para a

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A seguir, o Senhor Suplente do

Presidente passa aos processos do Relator: Prof. Dr. VICTOR WUNSCH FILHO. l -

PROCESSO 2001.1.14735.1.9 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Proposta de alteração

do artigo 39 do Código de Ética da USP. Ofício da Presidente da Comissão de Ética da

USP, Prof.' Dr.' Mana do Carmo Calijuri, ao Secretário Geral, Prof. Dr. lgnacio Mana

Poveda Velasco. encaminhando a proposta de alteração do Código de Ética da USP.

elaborada e aprovada pela Comissão de Ética em reunião de 31.03.2015 (08.04.15).

Parecer da PG: entende que, s.m.j., que dentre as atribuições da Comissão de Ética não

está a de determinar a instauração de procedimentos disciplinares, mas sim a prevista no

inciso 111 do art. 39. ou seja. encaminhar para a autoridade competente para tomar as

medidas cabíveis. Nesse sentido propõe a seguinte redação: "Art. 39 - ... 111 - encaminhar

suas conclusões às autoridades competentes, com a recomendação de instauração de
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sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar, conforme o casos" A CLR

aprova o parecer do relator. favorável à proposta de alteração do artigo 39 do Código de

Etica da USP, com a alteração do inciso 111, conforme sugestão da Procuradoria Geral. O

parecer do relator é do seguinte teor: "Proposta de alteração do artigo 39 do Código de Ética

da USP. Trata-se do pedido de alteração do artigo 39 do Código de Ética da USP anexo à

Resolução n' 4871, de 22 de outubro de 2001, em que o artigo passaria a vigorar com a

seguinte redação: "ll - aplicar as penas de advertência pelo descumprimento das normas de

natureza ética previstas neste Código, e de censura no caso de reincidêncial 111 -- apurar a

ocorrência das infrações a este Código. bem como determinar a instauração de sindicância

ou processo administrativo disciplinar, com observância das normas da Lei n' l0.261, de 28

de outubro de 1968. quando a infração se enquadrar entre as previstas nessa leal IV --

propor à autoridade competente a aplicação das penalidades previstas na Lei n. l0.261. de

28 de outubro de 19681 V -- recomendar as medidas cabíveis para apuração de atou de

improbidade administrativa ou de ilícitos penaisl VI - criar um acervo de decisões do qual se

extraiam princípios norteadores das atividades da Universidade, complementares a este

Códigos Parágrafo lo - A aplicação das penalidades previstas no inciso ll deste artigo serão

devidamente motivadas e precedidas de procedimento sumário. em que seja assegurado o

direito de defesa e o contraditório, cabendo recurso à Comissão de Legislação e Recursos

(ou outra que se entender conveniente). Parágrafo 2' - A penalidade aplicada pela

Comissão de Ética deverá ser comunicada ao órgão de recursos humanos, para fins de

anotação no cadastro do servidor. A Presidente da Comissão de Etica. à folha 260, informa

que a Comissão, em 31.03.2015, aprovou a proposta de alteração supra citada. O processo

foi encaminhado prelíminarmente para a Procuradoria Geral da USP (PG-USP) que emitiu o

parecer PG.P.2918/15. que propôs alteração do inciso 111, do artigo 39, pois se entende que

dentre as atribuições da Comissão de Ética não está a de determinar a instauração de

procedimentos disciplinares, mas sim a de encaminhar para a autoridade competente tomar

as medidas cabíveis. Portanto, o inciso adotaria nova redação: 'lll -- encaminhar suas

conclusões às autoridades competentes, com a recomendação de instauração de

sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar. conforme o casos

Concordo com o parecer da Procuradoria Geral da USP e opino pelo deferimento da

proposta de alteração do artigo 39 do Código de Etica da USP, desde que seja feita a

alteração no inciso 111 de acordo com a sugestão da PG-USP." A matéria, a seguir, deverá

ser submetida à deliberação do Conselho Universitário. 2 - PROCESSO 2012.1.17588.1.8 -

INSTITUTO DE QUÍMICA. Proposta de Regimento Interno do Núcleo de Pesquisa em

Biologia Computacional e Genõmica (NAP-NUBIC). Parecer do CoPq: Aprova o Regimento

do Núcleo de Pesquisa em Biologia Computacional e Genõmica (NAP-NUBIC) (04.10.13)
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Parecer da PG: esclarece que, tendo em vista as alterações no Estatuto e no Regimento

Geral referentes aos Núcleos de Apoio, no ano de 201 1, a Procuradoria Geral analisou as

repercussões que tais alterações trouxeram para o modelo de Regimento de Núcleos, que

fol posteriormente aprovado pela CLR. Sugere que os presentes autos retornem. para que

se proceda à adequação da proposta de Regimento em questão, utilizando-se para tanto o

modelo aprovado pela CLR, modificado de acordo com as recomendações da PG, devendo-

se destacar. no caso concreto, a necessidade de alteração das disposições listadas no

"quadro de análise" que encaminha anexo (03.02.15). Regimento Interno do Núcleo de

Pesquisa em Biologia Computacional e Genõmica (NAP-NUBIC) alterado de acordo com as

sugestões da Procuradoria Geral (06.04.1 5). Informação da Secretaria Geral, devolvendo os

autos à Pró-Reitoria de Pesquisa, para que seja providenciada a correção do parágrafo

primeiro dos artigos I' e 3' e o caput dos artigos 4' e 17, bem como o inciso l do artigo 8'

conforme texto sugerido pela Procuradoria Geral (13.07.15). Regimento Interno do Núcleo

de Pesquisa em Biologia Computacional e Genõmica - NAP-NUBIC (11.08.15). A CLR

aprova o parecer do relator, favorável ao Regimento do Núcleo de Pesquisa em Biologia

Computacional e Genõmica - NAP-NUBIC. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-

se da proposta de Regimento do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biologia Computacional e

Genõmica (NAP-NUBIC) vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e instalada no Instituto de

Química. O processo iniciou-se em 19.07.2012 com a submissão do projeto que propunha a

criação do 'Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências Genõmicas (NAP-CGy à Pró-Reitoria

de Pesquisa, com o intuito de atender o Edital 2012 do Programa da Reitoria USP de

Incentivo à Pesquisa. O projeto foi aprovado pela Coordenadoria da Câmara de Núcleos de

Apoio à Pesquisa em 27.07.2012 e encaminhada para adequação do nome do NAP de

acordo com a Resolução vigente. Feita a alteração para 'Núcleo de Pesquisa em Ciências

Genõmicas (NAP-CGy, foi aprovado pelo Conselho de Pesquisa da Pró-Reitoria de

Pesquisa em 08.08.2012, pela Comissão de Orçamento e Património em 27.08.2012 e pela

Comissão de Atividades Acadêmicas em 17.09.2012. A criação do Núcleo concretizou-se

em 21.09.2012 com a publicação no D.O. da Resolução CoPq n' 6375. de 19 de setembro

de 2012. Em 05.06.2013, os autos com a proposta do Anteprojeto de Regimento Interno do

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências Genõmicas (NAP-CG) foi encaminhado ao Centro

de Gerenciamento de Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa que sugeriu algumas alterações

conforme consta à folha 34, sendo posteriormente aprovado pela Câmara de Núcleos de

Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa em 14.08.2013 e pelo Conselho de Pesquisa

em 02.10.2013. O processo foi enviado à Procuradoria Geral da USP(PG-USP), que emitiu

o parecer PG.P.000416/2015, recomendando adequação da proposta conforme consta às

folhas 46-55, retornando ao Instituto de Química para adequação. Em 09.04.2015. juntou-se

/r
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aos autos o protocolado 2014.5.595.1.5. que solicitava a alteração do nome do Núcleo de

Pesquisa em Ciências Genõmicas -- NAP-CG para Núcleo de Pesquisa em Biologia

Computacional e Genõmica -- NAP-NUBIC. A solicitação de alteração foi aprovada pela

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa em 03.04.2014, pelo Conselho de Pesquisa em

06.08.2014 e pela Comissão de Atividades Acadêmicas em lO.11.2014. Concretizou-se a

alteração do nome em 04.12.2014 com a publicação no D.O. da Resolução CoPq n' 7024,

de 02 de dezembro de 2014. Em 31.03.2015, a proposta revirada do Regimento do Núcleo

de Pesquisa em Biologia Computacional e Genõmica (NAP-NUBIC) foi encaminhada para a

Pró-Reitoria de Pesquisa e, posteriormente, para a Secretaria Geral. Em 13.07.2015, os

autos foram devolvidos para a Pró-Reitoria de Pesquisa, que por sua vez encaminhou para

o Instituto de Química para correção do Regimento, conforme consta à folha 72. A proposta

revisada do Regimento foi encaminhada para a Pró-Reitoria de Pesquisa e posteriormente

para a Secretaria Geral. Considerando o atendimento das adequações sugeridas pela PG-

USP, opino pelo deferimento do Regimento Interno do Núcleo de Pesquisa em Biologia

Computacional e Genõmica -- NAP-NUBIC." 3 - PROCESSO 201 2.1.17613.1 .2 - INSTITUTO

DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO. Proposta de Regimento Interno do

Núcleo de Apoio à Pesquisa Aprendizado de Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA).

Parecer do CoPq: Aprova o Regimento do Núcleo de Apoio à Pesquisa Aprendizado de

Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA) (04.10.13). Parecer da PG: esclarece que.

tendo em vista as alterações no Estatuto e no Regimento Geral referentes aos Núcleos de

Apoio, no ano de 2011, a Procuradoria Geral analisou as repercussões que tais alterações

trouxeram para o modelo de Regimento de Núcleos, que foi posteriormente aprovado pela

CLR. Sugere que os presentes autos retornem, para que se proceda à adequação da

proposta de Regimento em questão, utilizando-se para tanto o modelo aprovado pela CLR.

modificado de acordo com as recomendações da PG, devendo-se destacar. no caso

concreto. a necessidade de alteração das disposições listadas no ''quadro de análise" que

encaminha anexo (06.02.15). Regimento Interno do Núcleo de Apoio à Pesquisa

Aprendizado de Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA) alterado de acordo com as

sugestões da Procuradoria Geral (l0.03.1 5). Informação da Secretaria Geral, devolvendo os

autos à Pró-Reitoria de Pesquisa, para que seja providenciada a adequação do inciso 111 dos

artigos 7' e 17 ao texto sugerido pela Procuradoria Geral, bem como algumas correções de

forma (13.07.15). Regimento Interno do Núcleo de Apoio à Pesquisa Aprendizado de

Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA). devidamente corrigido (11.08.15). A CLR

aprova o parecer do relator, favorável ao Regimento do Núcleo de Apoio à Pesquisa

Aprendizado de Máquina em Análise de Dados -- NAP-AMDA. O parecer do relator é do

seguinte teor: "Trata-se da proposta de Regimento do Núcleo de Apoio à Pesquisa em
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Aprendizado de Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA) vinculado à Pró-Reitoria de

Pesquisa e instalada no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. O processo

iniciou-se em 19.07.2012 com a submissão do projeto que propunha a criação do 'Núcleo de

Apoio à Pesquisa em Aprendizado de Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDAy à Pró-

Reitoria de Pesquisa, com o intuito de atender o Edital 2012 do Programa da Reitoria USP

de Incentivo à Pesquisa. O projeto foi aprovado pela Coordenadoria da Câmara de Núcleos

de Apoio à Pesquisa em 27.07.2012 e encaminhada para adequação do nome do NAP de

acordo com a Resolução vigente. Feita a alteração para 'Núcleo de Pesquisa em

Aprendizado de Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDAy, foi aprovado pelo Conselho

de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa em 08.08.2012, pela Comissão de Orçamento e

Património em 27.08.2012 e pela Comissão de Atividades Acadêmicas em 17.09.2012. A

criação do Núcleo concretizou-se em 21.09.2012 com a publicação no D.O. da Resolução

CoPq n' 6348, de 19 de setembro de 2012. Em 17.06.2013, os autos com a proposta do

Anteprojeto de Regimento Interno do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Aprendizado de

Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA) foi encaminhado ao Centro de Gerenciamento

de Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa, que sugeriu algumas alterações, conforme consta

à folha 47, sendo posteriormente aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa da

Pró-Reitoria de Pesquisa em 14.08.2013 e pelo Conselho de Pesquisa em 02.10.2013. O

processo foi enviado à Procuradoria Geral da USP (PG-USP), que emitiu o parecer

PG.P.0499/2015, recomendando alteração da proposta conforme consta às folhas 59-68,

retornando ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação para adequação. Em

28.05.2015, a proposta revisada do Regimento do Núcleo de Pesquisa em Aprendizado de

Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA) foi encaminhada para a Pró-Reitoria de

Pesquisa e. posteriormente, para a Secretaria Geral. Em 13.07.2015, os autos foram

devolvidos para a Pró-Reitoria de Pesquisa, que por sua vez encaminhou para o Instituto de

Ciências Matemáticas e de Computação para correção do Regimento conforme consta à

folha 75. A proposta revisada do Regimento foi encaminhada para a Pró-Reitoria de

Pesquisa e posteriormente para a Secretaria Geral. Considerando o atendimento das
adequações sugeridas pela PG-USP. opino pelo deferimento do Regimento Interno do

Núcleo de Pesquisa em Aprendizado de Máquina em Análise de Dados (NAP-AMDA)." 4 -

PROTOCOLAD0 2011.5.1071.59.9 - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E

MATEMÁTICA - FFCLRP. Proposta de alteração do nome do "Bloco I''. sede do

Departamento de Computação e Matemática. para "Alan Turing". Ofício do Chefe do
Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras

de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Evandro Eduardo Seron Ruiz, ao Diretor da Unidade, Prof. Dr.

Sebastião de Sousa Almeida, informando que o Departamento criou uma Comissão
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Julgadora para analisar as sugestões de nomes para a sede do Departamento e as referidas

sugestões foram feitas pelos participantes do concurso cultural promovida pelo próprio

Departamento. Encerrado o concurso, solicita as providências para a alteração do nome do

Bloco l para Alan Turing (29.06.11). Informação ATAc - 242/2011. da Assistência

Acadêmica da FFCLRP, sugerindo que. como não há restrições da USP para o presente

caso, que o Departamento anexe uma justificativa pormenorizada aos autos, antes de o

assunto ser submetido à apreciação da Congregação e encaminhado à Reitoria (07.07.1 1).

Justificativa pormenorizada encaminhada pelo Chefe do Departamento de Computação e

Matemática e cópia do Edital do Concurso Cultural (19.08.11). Parecer da Congregação:

aprova a presente solicitação do Departamento de Computação e Matemática (IO.ll.ll).
Informação do Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak, de que considerando o

sobrestamento do andamento dos autos, que se aguarde no Arquivo da SG (02.04.12).

Informação do Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. lgnacio Mana Poveda Velasco, solicitando

que a Unidade reavalie o eventual interesse da proposta (21.09.15). Informação do Diretor

da FFCLRP. Prof. Dr. Fernando Luas Medina Mantelatto, encaminhando os autos à SG,

tendo em vista a informação do Chefe do Departamento de Computação e Matemática de

que o Departamento manterá sua solicitação para alteração do nome do Bloco l para "Alan

Turing" (01.10.15). A CLR aprova o parecer do relator, favorável à alteração do nome do

"Bloco 1", sede do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia.

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, para "Alan Turing'. O parecer do relator é do seguinte

teor: "Trata-se da proposta de alteração do nome do "Bloco 1" para "Alan Turing". sede do

Departamento de Computação e Matemática, localizado na Faculdade de Filosofia, Ciências

e Letras de Ribeirão Preto. O processo iniciou-se em 29.06.201 1 com o ofício do Chefe do

Departamento de Computação e Matemática (DCM) da FFCLRP, Prof. Dr. Evandro Eduardo

Seron Ruiz, ao Diretor da Unidade. Prof. Dr. Sebastião de Sousa Almeída, informando que

se criou uma Comissão Julgadora para analisar as sugestões de nomes do concurso

cultural promovido pelo Departamento e solicitando as providências para a alteração do

nome. Em 07.07.201 1, a Assistência Acadêmica da FFCLRP, juntou a folha de Informação

ATAc 242/2011. sugerindo que seja anexado aos autos uma justificativa pormenorizada,

uma vez que não há restrições da USP para o presente caso. Em 18.07.2011, a Vice-

Diretora em exercício, a Profa. Dra. Catarina Sabe Takahashi, devolveu o processo ao DCM

para anexar a Justificativa pormenorizada e cópia do edital do concurso cultural. Atendida as

solicitações, a solicitação foi aprovada pela Congregação em lO.11.2011 e encaminhada

para a Reitoria para apreciação do Conselho Universitário. Em 02.04.2011, juntou-se aos

autos a folha de informação do Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak, que

considerando o sobrestamento do andamento dos autos. propõe o aguarde da proposta no
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Arquivo da SG. Em 21.09.2015, juntou-se ao processo a folha de informação do Senhor

Secretário Geral. Prof. Dr. lgnacio Mana Poveda Velasco, solicitando que a Unidade reavalie

o eventual interesse da proposta. Em 01 .10.2015, os autos retornam à SG tendo em vista a

informação do Chefe do Departamento de Computação e Matemática de que o
Departamento mantinha sua solicitação para alteração do nome do Bloco l para "Alan

Turing". Considerando a relevância do matemático inglês Alan Mathison Turing. na

concepção de conceitos de Matemática, Lógica e Criptografia que formalizaram a Ciência da

Computação, e o possível impacto favorável para os estudantes do DCM. opino pelo

deferimento da proposta de alteração do nome do "Blocos" para "Alan Turing". 5 -
PROCESSO 2015.1.159.74.0 - FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE

ALIMENTOS. Termo de Permissão de uso de área de aproximadamente 60 m2, localizada

nas imediações dos Departamentos de Ciências Básicas, e Departamento de Engenharia de

Alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, para instalação de um

trailer, destinado à exploração de serviços de lanchonete. Parecer da PG: verifica serem

necessários alguns pressupostos à formalização do contrato de concessão de uso, a saber:

manifestação de interesse públicos avaliação prévia, licitação e autorização legislativa

Quanto à autorização legislativa, considera que tal requisito não é perfeitamente compatível

com o intuito da concessão de uso, por não haver alienação de bem público nessa espécie

contratual. Destaca que foi emitida pelo Diretor da Unidade uma manifestação de interesse

público na concessão de uso de áreas, justificando os motivos para a sua concessão e que

as questões relacionadas aos itens avaliação e licitação foram devidamente consideradas.

Quanto às minutas de instrumento convocatório, contrato e anexos, entende-as consoantes

com a legislação de regência e aptas à regência do certame licitatório e futura relação

obrigacional (06.07.15). Manifestação da SEF: em nada se opõe. visto que se trata de

veículo e não de construção, e como não implica em instalação fixa, pode até mesmo ser

removido se necessário (12.08.15). Informação DFEl: a Unidade deverá juntar o ato de

designação do responsável pelo convite, conforme art. 38, inciso 111 da Lei 8.666/93 e

alterações posteriores (14.08.15). Portaria FZEA n' 38, de 26.08.15, designando os

responsáveis pelo Convite, atendendo à solicitação do DFEI (26.08.15). Informação DFEl:

após a análise. constata que o procedimento adotado atende às normas orçamentárias

vigentes (03.09.15). A CLR aprova o parecer do relator, favorável à formalização do Termo

de Permissão de Uso de área de 60 m2, aproximadamente, localizada nas imediações do
Departamento de Ciências Básicas e Departamento de Engenharia de Alimentos da

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, para instalação de um trailer, destinado

á exploração de serviços de lanchonete. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se

de procedimento licitatório, na modalidade convite, tipo maior lance ou oferta, objetivando a
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concessão de uso de área de aproximadamente 60 m:. localizada nas dependências da

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em Pirassununga, para instalação de

trailer destinado à exploração comercial de serviços de lanchonete. Em 26.06.2015, o

processo foi encaminhado para a Procuradoria Geral da USP (PG-USP), que emitiu o

parecer PG P. 002243/2015, que indica serem necessários alguns pressupostos à

formalização do contrato de concessão de uso: manifestação de interesse público, avaliação

prévia, licitação e autorização legislativa. Em relação à autorização legislativa. a PG-USP

considera que tal requisito não é compatível com o intuito da concessão de uso por não

haver alienação de bem público nessa espécie contratual. Destaca. ainda, que o valor

estimado está dentro do limite máximo da modalidade de licitação e as minutas de

instrumento convocatória, contrato e anexos estão consonantes com a legislação de

regência e aptas à regência do certame licitatório e futura relação obrigacional.

Encaminharam-se os autos à Comissão de Legislação e Recursos que solicita manifestação

preliminar da SEF e da DFEI. A SEF se manifesta favorável ao pleito, por se tratar de

veículo e não de construção. O DFEI, por sua vez, constata que a unidade deverá juntar o

ato de designação do responsável pelo convite, conforme art. 38, inciso 111 da Lei 8.666/93.

devolvendo o processo à FZEA para providências. Juntada a Portaria FZEA n' 38, de 26 de

agosto de 2015. designando os responsáveis pelo convite, atendendo a solicitação do DFEI.

Os autos retornam ao DFEI que constata que o procedimento aditado atende às normas

orçamentárias vigentes e enviando o processo à COP que aprovou em 08.10.2015.

Considerando as manifestações favoráveis da PG-USP, SEF, DFEI e COP, opino pelo

deferimento do pleito." 6 - PROCESSO 2004.1.5535.1.3 - BIBLIOTECA GUITA E JOSE

MINDLIN. Minuta de Resolução que baixa o novo Regimento da Biblioteca Brasiliana Guita

e José Mindlin. Ofício do Chefe de Gabinete. Prof. Dr. Alberto Carlos Amadio, ao Procurador

Chefe da Consultoria Jurídica, Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, encaminhando

a minuta de Resolução que altera dispositivos do Regimento da Biblioteca Brasiliana Guita e

José Mindlin, para análise e manifestação (14.10.10). Parecer da PG: esclarece que foram

propostos ajustes nos seguintes dispositivos: art. I'; incisos 1. VI. Vll, $$ 3'. 5'. 6' e 7'

(introduzido), do art. 4'l incisos Vlll, IX, Xll e XIV do art. 7'l art.l 8'l incisos Vll e Vlll do art.

9'l inciso l do art. 1 11 e art. lo, caput, das Disposições Transitórias. Observa que nada obsta

às alterações pretendidas, sob o aspecto jurídico-formal e recomenda a apreciação da

proposta pelos demais órgãos competentes (1 3.12.10). A CLR retira os autos de pauta e os

encaminha ao Gabinete do Reitor, a pedido (02.03.11). Ofício da Pró-reitora de Cultura e

Extensão Universitária, Prof.' Dr.' Mana Arminda do Nascimento Arruda, ao Procurador

Chefe da Procuradoria Geral, encaminhando cópia da minuta de Resolução que baixa o

Regimento da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, com nova redação e parecer de
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relator ad hoc. Informa que dada a relevância e urgência da matéria, ficou estabelecido

como entendimento dos membros presentes à reunião do CoCEx, que a análise jurídica,

neste caso, precede a análise de mérito do colegiado (13.10.14). Parecer da PG:

recomenda que, antes da definição das competências da Diretoria (art. 8'), seja prevista a

sua composição, incluída a forma de escolha dos seus membros e a definição de eventuais

mandatos, bem como a possibilidade, ou não, de recondução. Com relação à proposta do

relator ad hoc, no inciso IV do art. 4', opina pela submissão da matéria ao Conselho

Deliberativo da Biblioteca, para definição da redação. Sob o aspecto jurídico-formal, nada

obsta à proposta apresentada pelo relator. Com relação ao parágrafo único do art. 5'

propõe o acréscimo em itálico: "(...) a vice-Presidência caberá a um membro docente da

USP referido no inciso 111, escolhido pelo Conselho Deliberativo." Esclarece, ainda, que não

há necessidade de se incluir a expressão "nova redação'' (artigo I') no texto da minuta de

Resolução que aprova o Regimento da Biblioteca, visto que se trata de proposta de reforma

e não de alteração da Resolução n' 5172/2004. que será revogada. Oferece, ainda. algumas

considerações objetivando orientar a redação da proposta sob o aspecto formal. com base

na legislação específica que trata da elaboração, alteração e consolidação das leis e atos

normativos (09.12.14). Minuta de Resolução que baixa o Regimento da Biblioteca Brasiliana

Guita e José Mindlin, atualízada. Parecer do Conselho Deliberativo da Biblioteca: aprova

a proposta de reforma do Regimento do C)rgão (versão atualizada) (30.04.15). Parecer da

Comissão de Ação Cultural e de Extensão Universitária: o Vice-Coordenador aprova. ad

referendum da Comissão, o parecer do relator, inclusive no que diz respeito à ressalva de

que o tempo de mandato no Conselho Deliberativo deve acompanhar, a exemplo dos

Conselho Deliberativos dos demais Orgãos da PRCEU e Comissões do CoCEx, períodos de

dois anos (12.06.15). Minuta de Resolução que baixa o Regimento da Biblioteca Brasiliana

Guita e José Míndlin, atualizada conforme proposta aprovada pela Comissão de Ação

Cultural e de Extensão Universitária. Parecer do CoCEx: com base no parecer do relator da

Comissão de Ação Cultural e de Extensão Universitária, a proposta de nova redação ao

Regimento da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (25.06.15). Informação do

Secretário Geral, encaminhando os autos à Procuradoria Geral, tendo em vista que a última

versão do Regimento da Biblioteca difere, em vários aspectos. da versão anterior, que havia

sido objeto do parecer da Procuradoria Geral (15.07.15). Parecer da PG: verifica que as

principais modificações realizadas em relação ao Regimento em vigor dizem respeito à

criação e estruturação de uma Diretoria e de Comitês Acadêmico e Financeiros além de

alterações relacionadas à composição e atribuições do Conselho Deliberativo. Relaciona as

considerações e as sugestões de ordem jurídico-formal: a) No tocante à estrutura da

Biblioteca, verifica que a minuta de Regimento inova ao criar e organizar três órgãos novos:
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a Diretoria, o Comitê Acadêmico e o Comitê Financeiro. Esclarece que a criação e a
alteração de Estruturas Organizacionais é matéria de mérito administrativo que deve ser

submetida à análise da Comissão Central de Empregos Públicos e Estruturas

Organizacionais. Ademais, por importar na eventual geração de despesas financeiras à

USP. entende que deva ser ouvida também a COP. Assim, no caso de eventual não

aprovação da criação dos referidos órgãos, deverá ser adequada a norma como um todo. de

modo a afastar a previsão de competências daquelas relacionadas ao Conselho Deliberativo

e ao Diretor, por exemplo. b) Com relação ao eventual falecimento dos doadores membros

do Conselho Deliberativo da Biblioteca. verifica a supressão da disposição contida no $1' do

artigo 4' do Regimento vigente e sugere que a minuta seja revisada para contemplar as

providências a serem dadas para a composição do Conselho Deliberativo quando do

falecimento dos doadores. c) Quanto ao inciso Xll do artigo 6' da minuta. que dispõe sobre a

competência do Conselho Deliberativo, sugere que a redação seja modificada para prever a

apreciação pelo órgãos competentes, caso seja necessário, nos termos da redação vigente.

ressaltando que a COP é competente para deliberar sobre aceitação de legados e doações

quando clausulados, nos termos do inciso 111 do artigo 22 do Estatuto da USP. d) Sugere a

supressão da referência ao Regimento de Cultura e Extensão Universitária, no artigo 8'.

para se evitar que eventual revogação da Resolução mencionada torne o Regimento da

Biblioteca desatualizado. e) No tocante à presidência do Comitê Acadêmico e do Comitê

Financeiro, prevista no $1' do artigo ll e $1' do artigo 14, sugere que a redação dos

dispositivos defina especificamente quem será o Presidente de cada Comitê. se o Diretor ou

o Vice-Diretor da Biblioteca. f) Quanto ao artigo 16. sugere que o caput do artigo seja
modificado para prever que os citados programas somente poderão ser criados havendo

disponibilidade orçamentária e aprovação dos órgãos universitários competentes. Nesse

sentido, sugere que os parágrafos lo e 2' do artigo sejam suprimidos, pois tais questões

deverão ser disciplinadas em cada programa de pesquisa. que deverá ser criado através de

Resolução, regulamentado através de Portaria, se for ocaso, e aberto através de editais ou

chamadas. g) Em relação ao artigo 21, que trata da denominação dos espaços físicos da

BBM, caso se pretenda realizar homenagens a determinadas pessoas, entende que a

redação deverá ser alterada, pois a Biblioteca não possui competência para deliberar

automaticamente sobre tal questão. h) No tocante à composição dos Comitês Financeiros e

Acadêmicos, verifica que foram elencados "especialistas" como membros, vede inciso IV do

artigo ll e IV do artigo 14 da minuta, o que sugere que seja suprimido. eis que funções e

cargos administrativos não são matéria de Regimento, mas objeto de normas específicas no

âmbito da Universidade (17.08.15). Informação da Pró-reitora de Cultura e Extensão

Universitária, em resposta ao parecer da PG e encaminhando minuta do Regimento alterada
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(20.10.15). Parecer da PG: com relação ao item 'a', com informação prestada de que não

há criação de cargos, funções ou órgãos com eventual impacto sobre o orçamento da

Universidade, mas mera organização interna de atividades dos membros do Conselho

Deliberativo da BBM, entende que, de fato, não será necessária a submissão do Regimento

à Comissão Central de Empregos Públicos e Estruturas Organizacionais. Com relação ao

item 'b', conforme estabelecido em reunião, a ausência de disposições quanto às

providências a serem dadas para a composição do Conselho Deliberativo quando do

falecimento dos doadores poderá expor a BBM a eventual litígio com os herdeiros. Desta

forma, tendo sido evidenciado possíveis contingências com o não estabelecimento de
previsão regimental quanto ao falecimento dos doadores. por se tratar de matéria de mérito

acadêmico, entende que caberá à BBM a realização do juízo de conveniência e
oportunidade pela manutenção da omissão ou previsão das providências a serem adotadas

(04.1 1.15). A CLR aprova o parecer do relator, no sentido de baixar os autos em diligência,

para que seja juntada aos autos a previsão das providências a serem adotadas em caso de

falecimento dos doadores, conforme sugerido pela Procuradoria Geral. O parecer do relator

é do seguinte teor: "Trata-se da minuta de Resolução que altera o Regimento da Biblioteca

Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM). O processo se iniciou em 14.10.2010. com o ofício

do Chefe de Gabinete, Prof. Dr. Alberto Carlos Amadio. ao Procurador Chefe da Consultoria

Jurídica, Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, encaminhando a minuta de

Resolução que altera dispositivos do Regimento da BBM. A Procuradoria Geral emitiu o

parecer PG.P.5710/10, que esclarece que a proposta visa à desvinculação da Biblioteca à

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) e a vinculação direta à Reitoria e

que foram propostos ajustes nos seguintes dispositivos: art. I'; inciso 1, VI. Vll, $$ 3', 5', 6'

e 7' (introduzido), do art. 4'l incisos Vlll, IX. Xll e XIV do art. 7'l art. 8'l incisos Vll e Vlll do

art. 9', incisa l do art. 111 e art. I', capuz, das Disposições Transitórias. Observa que nada

obsta as alterações pretendidas e sugere a apreciação da proposta pelos demais órgãos

competentes, sendo encaminhado para o Chefe de Gabinete, Prof. Dr. Alberto Cardos

Amadio e, posteriormente, à Secretaria Geral. Em 02.03.2011. a CLR informa que o

processo foi retirado de pauta e encaminhado para o Gabinete da Reitoria a pedido. Em

17.01.2012, encaminharam-se os autos à Procuradoria Geral da USP (PG-USP) e. em

28.06.2012, devolveu-se o processo ao Gabinete da Reitoria. Em 13.10.2014, juntou-se ao

processo ofício da Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária. Profa. Dra. Mana

Arminda do Nascimento Arruda, ao Procurador Chefe da PG-USP. Prof. Dr. Gustavo Ferraz

de Campos Monaco, encaminhando cópia da minuta de Resolução com o Regimento da

BBM com nova redação e parecer de relator ad hoc. Informa que dada a relevância e

urgência da matéria. ficou estabelecido como entendimento dos membros presentes à
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reunião do CoCEx, que a análise jurídica, neste caso, precede a análise de mérito do

colegiado. A PG-USP emitiu o parecer PG.P.3084/14, recomendando que antes da definição

das competências da Diretoria, seja prevista a sua composição, incluída a forma de escolha

de seus membros e a definição de eventuais mandatos. bem como a possibilidade. ou não,

de recondução. No tocante ao artigo 4'. inciso IV, em vista do parecer do relator ad hoc,

opina pela submissão da matéria ao Conselho Deliberativo da Biblioteca para definição da

redação, mas sob o aspecto jurídico-formal, nada obsta a proposta apresentada pelo relator.

Com relação ao parágrafo único do art. 5', propõe o acréscimo em itálico: "(...) a vice-

Presidência caberá a um membro docente da USP referido no inciso 111, escolhido pelo

Conselho Deliberativo. Esclarece, ainda. que não há necessidade de se incluir a expressão

'nova vedação' no artigo I', visto que se trata de proposta de reforma e não de alteração da

Resolução n' 5172/2004, que será revogada. Oferece. ainda, algumas considerações em

relação à redação da proposta sob o aspecto formal, com base na legislação específica que

trata da elaboração. alteração e consolidação das leis e atos normativos. Encaminharam-se

os autos para a PRCEU para as providências cabíveis. Em 30.04.2015, o Conselho

Deliberativo da BBM aprovou a proposta atualizada de reforma do Regimento do Orgão. Em

1 2.06.2015, o Vice-Coordenador da Comissão de Ação Cultural e de Extensão Universitária,

aprova ad referendum, o parecer do relator, inclusive no que se diz respeito à ressalva de

que o tempo de mandato no Conselho Deliberativo deve acompanhar. a exemplo dos

Conselho Deliberativos dos demais Orgãos da PRCEU, o período de dois anos. Em

25.06.2015, o Conselho de Cultura e Extensão Universitária aprovou a proposta de nova

redação do Regimento da BBM, encaminhando-o à Secretaria Geral que. por sua vez.

enviou os autos à PG-USPI uma vez que a última versão do Regimento da Biblioteca diferia.

em vários aspectos, da versão anterior que foi objeto do parecer da PG-USP

(PG.P.3084/14). Em 17.08.201 5, a PG-USP emitiu o parecer PG.P.002596/2015, verificando

que as principais modificações realizadas em relação ao Regimento em vigor dizem respeito

à criação e estruturação de uma Diretoria e de Comitês Acadêmico e Financeiro e
alterações relacionadas à composição e atribuições do Conselho Deliberativo. A PG-USP

sugeriu diversas adequações de ordem jurídico-formal conforme consta à fls. 122-125 e

devolveu os autos à PRCEU para providências. Em 20.10.2015, juntou-se ao processo a fl

127, em que a Profa. Dra. Mana Arminda do Nascimento Arruda, Pró-Reitora de Cultura e

Extensão Universitária, justifica que a criação dos Comitês Acadêmico e Financeiro não

ensejariam alterações na estrutura organizacional da BBM e não visa a criação de cargo

com reflexos no organograma da Biblioteca. Além disso. informa que foram feitas as

adequações solicitadas pela PG-USP e encaminha os autos para que fosse feita a análise

final em caráter de urgência. Em 04.11.2015. a PG-USP emitiu o parecer
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PG.P.003397/2015. que convalida a não necessidade de submissão do Regimento à

Comissão Central de Empregos Públicos e Estruturas Organizacionais. mas enfatiza o fato

do documento não possuir disposições quanto às providências a serem dadas para

composição do Conselho Deliberativo quando do falecimento dos doadores o que poderia

expor a BBM a eventual litígio com os herdeiros. Por se tratar de matéria de mérito

acadêmico. caberá à BBM a realização do juízo de conveniência e oportunidade pela

manutenção da omissão ou previsão das providências a serem adotadas. Opina pela

devolução dos autos à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, para que seja

juntada ao processo a previsão das providências a serem adotadas em caso de falecimento

dos doadores, conforme sugerido no parecer PG.P.003397/2015. de forma a evitar

eventuais litígios futuros por parte dos herdeiros.' 7 - PROCESSO 2013.1.2238.17.3 -

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO. Solicitação de esclarecimentos

referente ao artigo 130-A do Regimento Geral da USP, sobre vinculação subsidiária. Ofício

do Diretor da FMRP, Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior. ao Procurador Geral da USP.

Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, solicitando as seguintes informações sobre o

art. 130-A do Regimento Geral da USP, considerando seu parágrafo 3' "0 docente com

vinculação subsidiária poderá exercer funções colegiadas e/ou administrativas em quaisquer

das Unidades a que esteja vinculado, vedada a cumulação." A partir desse artigo, como a

Unidade/Departamento subsidiário deve considerar esse docente: 1) Ele deverá ser

considerado na contagem de membros para composição dos colegiados - Conselho de

Departamento e Congregação? 2) Se a resposta acima for "Sim" - Quando a vinculação

subsidiária for em outro Departamento da mesma Unidade, ele será contado e poderá votar

em dois Departamentos da mesma Unidade'P No Departamento de vinculação originária e

principal e no de vinculação subsidiária? 3) Sendo Professor Titular ou Associado 3 poderá

ser eleito Chefe de Departamento na Unidade subsidiária? 4) Se ele for considerado mais

um membro docente na Unidade subsidiária e pertencer à categoria de Professor Titular ou

Associado 3 poderá ser eleito Diretor de Unidade? (25.09.13). Parecer da PG: com relação

à questão 1: ''... o docente que seja membro da Congregação de uma Unidade não poderá

ser computado para a representação na Congregação de outra Unidade a que estiver

vinculado. O mesmo se diga em relação à representação em Conselho de Departamento

Com relação à questão 2: "Como regra geral, o docente poderá ser contado. votar e ser

votado nos dois Departamentos em que estiver vinculado. Entretanto. conforme esclarecido

na questão anterior. sendo o docente membro de um Conselho de Departamento. não

poderá ser contado, votar ou ser votado no outro Departamento." Com relação ao item 3

''Sim, desde que não exerça cargo equivalente no Departamento de vinculação principal e

originária, eis que o $ 3' do art. 130-A do RG c/c art. 6' da Res. 6487/1 3 veda a cumulação
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do exercício da mesma função em Departamentos diversos." 4) Sim, desde que não exerça

cargo equivalente no Departamento de vinculação principal e originária, eis que o $ 3' do

art. 130-A do RG c/c art. 6' da Res. 6487/13 veda a cumulação do exercício da mesma

função em Unidades diversas." Sugere que o parecer seja encaminhado. preliminarmente. à

CLR (19.03.15). Parecer do relator: observa que as questões levantadas pela Unidade

foram devidamente elucidadas no parecer exarado pela PG, não tendo nada mais a

acrescentar (CLR 15.04.15). A CLR aprova o parecer do relator, bem como o entendimento

exposto na manifestação de pedido de vistas do Conselheiro Pedro Bohomoletz de Abreu

Dallari, que sugere que se considere que o docente com vinculação subsidiária deva ser

sempre contabilizado para fins de dimensionamento da representação docente de sua

categoria nos diferentes departamentos ou unidades aos quais esteja vinculado. O parecer

do relator e a manifestação do Conselheiro Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari constam

desta Ata como Anexo IV. A seguir o Sr. Suplente do Presidente solicita aue seia incluído na

)auta o processo gue trata da Portaria aue disciolina a utilização. no âmbito da USP. de

recursos orçamentários. Estando os Conselheiros todos de acordo. passa-se ao processo

2010.1.21879.1.1 - PRO-REITORIA DE PESQUISA. Minuta de Portaria que disciplina a

utilização, no âmbito da USP, de recursos orçamentários para conserto ou reposição de

equipamentos sinistrados de laboratório, de informática portáteis e de audiovisual, bem

como equipamentos destinados à pesquisa utilizados em trabalhos de campo. A CLR

aprova a minuta de Portaria que disciplina a utilização. no âmbito da USP. de recursos

orçamentários para conserto ou reposição de equipamentos sinistrados de laboratório, de

informática portáteis e de audiovisual, bem como equipamentos destinados à pesquisa

utilizados em trabalhos de campo. A seguir, o Conselheiro L uiz Gustavo Nussio. solicita que

sejam incluídos na pauta. também. dois processos que relatou. Estando todos de acordo. o

Sr. Suplente do Presidente, coloca em discussão o 1 - PROCESSO 2014.1.723.41.5 -

INSTITUTO DE BIOCIENCIAS. Proposta de alteração do Regimento do Instituto de

Biociências, para contemplar o reconhecimento do Centro de Estudos do Genoma Humano

e Células-Tronco como Centro de Apoio às Atividades-Fim do Instituto. Ofício do Chefe do

Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Prof. Dr. Luas Eduardo Soares Netto, ao

Diretor do Instituto de Biociências, Prof. Dr. Carlos Eduardo Falavigna da Rocha.

encaminhando a solicitação de reconhecimento do Centro de Estudos do Genoma Humano

e Células Tronco do IB como Unidade de Atendimento de Saúde (04.09.14). Parecer da

Congregação do IB: aprova a solicitação do Departamento de Genética e Biologia

Evolutiva para que o Centro de Estudos do Genoma Humano e Células Tronco do IB-USP

seja reconhecido como Unidade de Atendimento de Saúde (26.09.14). Parecer da PG

esclarece que a competência da USP restringe-se à criação dos centros de apoio às



28

974

975

976

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

unidades, que possuem por finalidade o ensino e a pesquisa, não alcançando a criação de

unidades de atendimento de saúde, que são instituídas por lei. Analisando a análise jurídica

da criação dos centros de apoio às unidades, esclarece que o art. 250 do Regimento Geral

faculta a criação de centros de apoio às unidades. mediante aprovação da respectiva

congregação. Ademais. da aprovação da Congregação, a formalização da existência jurídica

do referido centro depende da alteração do Regimento do IB. Recomenda o
encaminhamento à Unidade para ciência e formalização da criação do Centro de Estudos do

Genoma Humano e Células Tronco (CEGH-CEL) mediante alteração do Regimento da

Unidade (28.08.15). Ofício das Professoras Mayana Zatz, Mariz Vainzof e Mana Rata dos

Santos e Passos Bueno, ao Diretor do IB, Prof. Dr. Gilberto Fernando Xavier, reiterando o

pedido de que o CEGH-CEL seja reconhecido como um centro de apoio à Unidade para fins

de prestação de serviços à comunidade. Solicita, ainda, que sejam incluídas no Regimento

da Unidade as modificações que encaminha (17.09.15). Parecer da Congregação do IB:

aprova a proposta de inclusão do artigo 2'-A no Regimento do Instituto de Biociências, para

contemplar o reconhecimento do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco

como Centro de Apoio às Atividades-fim do Instituto, conforme segue: "Artigo 2'-A - O

Instituto de Biocíências é constituído, ainda, pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e

Células-Tronco (CEGH-CEL), Centro de Apoio, o qual tem por finalidade a de estender à

comunidade serviços de aconselhamento genético e de testes genéticos (30.10.1 5). A CLR

aprova o parecer do relator, favorável à adequação do Regimento do IB, para inclusão do

Centro de Estudos do Genoma Humano e Células Tronco (CEGH-CEL) como Centro de

Apoio. nos termos do artigo 250 do Regimento Geral da USP, bem como à sugestão de

baixar o processo em diligência, para que a COP avalie as questões orçamentárias e

demais aspectos levantados pela PG. O parecer o relator é do seguinte teor: "Trata o

presente da proposta de alteração de Regimento Interno do Centro de Estudos do Genoma

Humano e Células Tronco para assumir funções de Unidade de Atendimento de Saúde,

submetida pelo Instituto de Biociências. tendo como coordenador o Prof. Luis Eduardo

Soares Netto. Corroborou à iniciativa docentes do Instituto de Biociências, interpondo

documento justificando a criação da Unidade de Saúde, bem como. à folha 5. o Prof

Welington Braz Carvalho Delittl encaminhou o apoio da egrégia Congregação do IB. O

parecer da PG-USP 2743/2015, emitido pelo Dr. Maurício Comin, assinalou que a

competência da USP restringe-se à criação de centros de apoio às unidades. que possuem

finalidade o ensino e a pesquisa, tal como definido no Decreto n' 6.283/1934 e nas

Resoluções n' 3.461/1988 e 3.745/1990, não alcançando a criação de unidades de saúde

que são instituídas por lei. Ademais, a aprovação da Congregação estaria vinculada à

alteração do Regimento Interno do Instituto de Biociências. O ofício das Professoras

r'\.
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Mayana Zatz, Mariz Vainzof e Mana Rita dos Santos e Passos Bueno ao Diretor do IB, Prof.

Gilberto Fernando Xavier, reitera o interesse do grupo na criação do CEGH-CEL como

Centro de Apoio à Unidade de Saúde Comunitária. Assim, sugerem algumas adições ao

Regimento da Unidade tendo em vista a solicitação previa da PG-USP. A egrégia

Congregação do IB aprovou, em 30 de outubro de 2015, a inclusão do artigo 2' no
Regimento do IB, para contemplar o reconhecimento do Centro de Estudos do Genoma

Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL) como Centro de Apoio às Atividades-fim do Instituto

de Biociências, com o objetivo de estender à comunidade serviços de aconselhamento

genético e de testes genéticos. encaminhando à folha 21. As modificações propostas

visaram criar aderência da presente proposição de alteração de regimento ao disposto pela

PG-USP, todavia restando ainda apontar encaminhamentos para, de fato, a USP não poder

bastar-se para criar serviços de saúde pública bem como questões de ordem orçamentárias

apontadas pela PG. Tendo em vista o atendimento parcial das sugestões de adequação

regimental apresentadas pela PG-USP, manifesto-me favoravelmente à mesma, relativo ao

processo em epígrafe, e sugiro que o mesmo siga para avaliação da COP quanto às

questões orçamentárias e a criação de um serviço público de saúde dentro do Campus da

USP. Sendo esse meu parecer, submeto s.m.j. à consideração da douta CLR.' 2 -

PROCESSO 2014.1.17892.1.0 - REITORIA DA USP. Proposta de criação da Prefeitura da

USP Leste. Informação do Chefe de Gabinete, Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao.

solicitando estudo visando a criação da Prefeitura na USP Leste. a exemplo do Quadrilátero

Saúde/Direito, sem a necessidade de criar oficialmente o campus (25.08.15). Parecer da

PG: encaminha quadro comparativo elencando as sugestões de alteração do Estatuto (ans.

4'. 34 e 42) e Regimento Geral (ans. 4', 26, 27-A, 27-C, 28, 31. 37, 38 e criação do art. 26-

A). Assim como na proposta anterior, foi necessária a realização de algumas escolhas

respeitantes a questões de mérito. as quais, por isso, permanecem em aberto. Quanto a tais

pontos, a Administração da USP tem ampla liberdade para decidir qual, em seu entender, é

a melhor alternativa a ser proposta ao Conselho Universitário. Destaca dois aspectos

principais: a) nome do Campa/sl b) composição do Conselho Gestor da Área Capital-Leste

(25.09.1 5). A CLR aprova o parecer do relator, favorável à adequação regimental decorrente

de criação da Prefeitura da Área Capital-Leste, porém sugere que sejam juntados aos autos

exposição de motivos consubstanciada. bem como a planilha financeira, para julgamento

pela Comissão de Orçamento e Património. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata o

presente da proposta de criação da Prefeitura da USP Leste, tendo como base a exposição

de motivos instruída pela Chefia de Gabinete da Reitoria, pelo Prof. José Roberto Drugowich

de Felício, GR 295. em 23 de setembro de 2014. A PG da USP em cota 2546 de 2015

sugere que o artigo ll do Estatuto da USP veda a duplicidade de meios no mesmo
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município, todavia não impede que o Estatuto seja alterado introduzindo nova cláusula de

excepcionalidade por se tratar de Capital de Estado. Assim segue proposta de alteração de

redação do Estatuto: no artigo ll adiciona-se parágrafo único ressaltando que na Capital.

considerando a grande extensão territorial e as especificidades das áreas da USP, poderá

ser instituído mais de um Canil)us conforme disposto no Regimento Geral. Dessa forma, no

Regimento Geral. o artigo 2', ganha nova redação e a USP passa a manter vamp/ em vez

de Campus na Capital e no interior do Estado. O artigo 6' passaria a ser revogado por nova

Resolução, aludida ao tema em tela, incluindo-se na mesma a EACH, Escola de Artes,

Ciências e Humanidades - Campus Capital-Leste. O Artigo 27 inclui o Campus Capital-

Leste na descrição da composição dos demais vamp/ anteriormente mencionados e

adiciona o $ 2'-A - No Campus Capital-Leste o Presidente do Conselho Gestor será o

Diretor da Escola de Artes. Ciências e Humanidades e o Vice-Presidente será eleito entre os

docentes do Conselho, com mandato de um ano. No artigo 27-A e no item ll: ...inclua-se o

canil)us Capital-Leste para excluir a participação dos membros desses no Campus da

Capitall no item VI representante do corpo discente.....e do campus Capital-Leste, no item

Vll: ... representantes de servidores não docentes, lotados na Capital, exceto os do
Quadrilátero Saúde/Direito e do campus Capital-Leste. No artigo 30 inclua-se ... No Campus

Capital-Leste e em cada campus do interior será elaborado Plano Diretor... No artigo 38 e no

item V: .... um representante docente, um representante discente e um representante do

servidores. Quanto à denominação a PG sugere Campus Capital-Leste observa-se a

liberdade de escolha do Conselho Universitário. Quanto à composição do Conselho Gestor

pareceu lógica a sugestão de que o Presidente do Conselho Gestor seja também o Diretor

da única Unidade daquele Campus. Ao fim a PG pondera sobre a real necessidade do novo

Canil)us Capital--Leste de possuir infraestrutura própria e serviços administrativos

essenciais e independentes do Campus Capital. Em 24 de setembro de 2015 a PG da USP

em nova cota 3078/2015 adiciona alterações aos artigos 26-A nos itens ll, IV e VI nos $ 1'

$ 2' e $ 3o. Tendo em vista que a proposta presume adequação ao arranjo administrativo do

proposto Campus Capital-Leste, e não considera o esforço financeiro adicional, manifesto-

me favoravelmente à adequação Regimental, relativo ao processo em epígrafe, e sugiro que

sejam encaminhadas à COP a exposição de motivos consubstanciada. bem como a planilha

financeira para julgamento naquela instância. Sendo esse meu parecer, submeto s.m.j. à

consideração da douta

encerrada a sessão às

Edinalva Ferreira Marinho, Técnico Acadêmico IV, designada pelo Senhor Secretário Geral.

lavrei e solicitem que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores

CLR Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá por
:.,©'12h30. Do que. para constar, eu
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Conselheiros presentes à sessão em que a mesma for discutida e aprovada. e por mim

assinada. São Paulo. 02 de dezembro de 201 5.



A N EXO l



ANEXO 1 - Substitutivo
Museus e Institutos Especializados - Eleição e substituição/sucessão de Diretores

e Vice-Diretores

Regimento Geral

anexo l diretoria museus 2015 12 03.docx

REDAÇAOATUAL PROPOSTADEREDAÇAO

TITULO lll-A l TITULO lll-A

DOS MUSEUS l DOS MUSEUS

CAPiTULOl-DOsõKCÃOSDe l CAPITULOU-DOSORGAOSDE
ADMINISTRAÇÃO l ADMINISTRAÇÃO

Artigo 46-A - ... l Artigo 46-A -

$ 1' - O Diretor será designado pelo Reitor. l $ 1' -- O Diretor e o Vice-Diretor serão

confomie procedimentos da Universidade l escolhidos por meio de eleição em chapas e
previstos no art. 46 do Estatuto, com mandato l com até dois tumos de votação, a ser
dequatro anos, vedada a recondução. l realizada nos termas do parágrafo 6' e
S 2' - O Vice-Díretor, substituto do Diretor em l seguintes. (NR)
suas faltas e impedimentos, e seu sucessor. l $ 2' - O Vice-Diretor substituirá o Diretor em
em caso de vacância, até novo provimento, l suas faltas e impedimentos, e suceder-lhe-á

será designado pelo Reitor, conforme l em caso de vacância.(NR)

procedimentos da Universidade previstos no l (...)
art. 46 do Estatuto. com mandato de quatro l $ 6' - O processo de eleição da Diretor e do
anos, vedada a recondução. l Vice-Diretor será conduzido por uma

(...) l Comissão eleitoral, que terá as atribuições de

divulga-lo, incentivar a inscrição de candidatos

adequados às demandas do carga e promover
debates públicos, atuando nas fases de

inscrição de chapas, votação e apuração.

$ 7' - A Comissão eleitoral será integrada por

cinco membros, da seguinte forma:
1 -- três membros eleitos pelo Conselho

Deliberativo respectivo, observados os
seguintes parâmetros:

a) um integrante do referido Conselho
Deliberativo:

b) um docente da Universidade, reconhecido
especialista na área de conhecimento

respectivas

c) um membro externo à Universidade.
reconhecido especialista na área de

conhecimento respectiva.



11 - dois membros, provenientes de Unidades
distintas, escolhidos dentre os docentes de
pelo menos cinco Unidades afins definidas no
Regimento do Museu, reconhecidas
especialistas na área de conhecimento
respectiva.

$ 8o - O Conselho Deliberativo do Museu.

quatro meses antes do encerramento do
mandato do Diretor, deverá instaurar o
processo eleitoral, elegendo os membros da
Comissão eleitoral mencionadas no incisa l do

parágrafo 7' e solicitando ao Reitor a
realização das designações previstas no incisa

lido parágrafo 7'
$ 9' -- Constituída a Comissão eleitoral. esta
publicará edital detalhando o procedimento de
escolha dos dirigentes, dando-lhe ampla

divulgação na Universidade, inclusive por
meios eletrõnicos.

$ 10 -- O edital deverá ser elaborado em
conformidade com normas padronizadas

acerca de procedimentos eleitorais aprovadas

pela Comissão de Legislação e Recursos.

$ 1 1 - Os candidatos às funções de Diretor e
Vice-Diretor de cada Museu deverão ser
Professores Titulares ou Associados 3 da
Universidade.

$ 12 - Os interessados disporão do prazo de
dez dias para fazer a inscrição prévia de suas
candidaturas, em forma de chapa, composta

cada uma delas por um candidato a Diretor e
um candidato a Vice-Diretor, acompanhada do

programa de gestão a ser implementado.

$ 13 -- Cada uma das chapas deverá conter ao
menos um docente do Museu, como candidata
a Diretor ou a Vice-Diretor

$ 14 -- Caso encerrado o termo inicial de
registro de chapas sem que haja ao menos
duas inscrições. a Comissão eleitoral

determinará a prorrogação do prazo de

inscrições, uma única vez, por mais dez dias.

hipótese em que poderão ser apresentadas
candidaturas compostas exclusivamente por
docentes extemos aa Museu.

$ 15 - Os docentes que exercerem as funções
de Diretar. Vice-Diretor, Presidente e Vice-

anexo l toda museus.2015.12.03.docx



Presidente das Comissões mencionadas nos

incisos IV a Vll, e que se inscreverem como
candidatos, deverão, a partir do pedido de

inscrição. desincompatíbilizar-se. afastando-se

daquelas funções, em favor de seus
substitutos, até o encerramento do processo

de eleição.

$ 16 - Encerrada a fase de inscrições, serão

divulgadas as chapas inscritas, para a
realização da eleição.

$ 17 - O colégio eleitoral será composto da

seguinte forma:

1 - pelo conjunto de docentes do Museus

11 - pelos demais membros do Conselho
Deliberativo;

111 - pelos Diretores e representantes das

Congregações das Unidades afins no
Conselho Universitário. observado o mínimo
de cinco Unidades afins definidas no

Regimento do Museu;

IV -- por representantes dos sewidores
técnicos e administrativos do Museu, em

número equivalente a cinco por cento do total
dos componentes do colégio eleitoral

mencionados nos incisos l a 1111

V -- por representantes discentes de pós-

graduação, em número equivalente a cinco por

cento do total dos componentes do colégio

eleitoral mencionados nos incisos l a lll,
escolhidos entre os estudantes regularmente
matriculados nos programas do Museu

$ 18 - Para efeitos de composição da

Comissão eleitoral e do colégio eleitoral. nos

termos da parágrafo 7', incisa 11. e da

parágrafo 17, incisa 111, deverão ser indicadas

pelo menos cinco Unidades afins, sem

prejuízo de serem indicados. também como
afins. para outros efeitos acadêmicos, Museus
ou Institutos Especializados

$ 19 - Aplicam-se aos Museus, bem como a
seus Díretores e Vice-Díretores, as normas

constantes do artigo 46. parágrafos 9' a 13 e
do artigo 46-A, do Estatuto

anexo l diretoria museus 2015 12 03.docx



TITULOIV

00SÕRGÃOSDEINTEGRAÇÃO

TiTULOIV

DOSÓRGÃOSDEINTEGRAÇÃO

Capítulo tl

Doslnstitutos Especializados
Capítuloll

Dos Institutos Especializados

Artigo 51- São órgãos de direção dos

Institutos Especializadas:

$ 2' - O Diretor, com mandato de quatro anos,

vedada a recondução. será designado pela
Reitor, se tiver obtido maioria absoluta de
votos, em primeiro turno, votado pelo
Conselho Deliberativo. Caso nenhum dos

elegíveis tiver obtido a mencionada maioria,

proceder-se-á a um segundo turno, realizado

na sequência, entre os dois concorrentes
melhor votados, considerando-se eleito o que
obtiver maioria simples.

$ 3' - O Vice-Diretor. substituto do Díretor em

suas faltas e impedimentos e seu sucessor em
caso de vacância, até novo provimento, será

designado pelo Reitor nos termos do parágrafo
anterior.

)

Artigo 51

$ 2' -- O Dlretor e o Vice-Diretor serão

escolhidos por meio de eleição em chapas e
com até dois turnos de votação, a ser

realizada, no que for compatível, nos termos
dos parágrafos 6' e seguintes da artigo 46-A
(NR)

$ 3'- O Vice-Diretor substituirá o Diretor em
suas faltas e impedimentos. e suceder-lhe-á
em caso de vacância. (NR)

$ 5' - Aplicam-se aos Institutos

Especializados. bem como a seus Diretores e

Vice-Diretores, as normas constantes da artigo

46, parágrafos 9' a 13 e do artigo 46-A, do

Estatuto. (NR)

$ 6' - No caso do Instituto de Estudos

Avançados, o colégio eleitoral será composto

da seguinte maneira:

1 - pelos membros do Conselho Deliberativo;

11 - pelo Presidente da Comissão de Pesquisa;

111 -- pelos ex-membros do Conselho
Deliberativo, ex-Diretores e ex-Vice-Diretores

do Instituto;

lv - pelas Diretores das Unidades e

representantes das respectivas Congregações
no Conselho Universitária.

TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS

( )

( )

TITULO X-DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS

(...)

(sem correspondente) Artigo 15 - A primeira eleição de Díretor e
Vice-Diretor de cada Museu e Instituto

Especializado segundo a nova sistemática

prevista, respectivamente, no artigo 46-A e no
artigo 51, parágrafo 2o, ocorrerá por ocasião
do encerramento do mandato do Diretor em
exercício na data de entrada em vigor da

prese01e disposição

( )
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$ 1' - Na ocasião mencionada no capuz, caso
não coincidentes os mandatos dos atuais

Diretor e Vice-Diretor, o mandato do Vice-
Diretor eleito na primeira eleição realizada em
chapas somente terá início por ocasião da
vacância ocasionada por morte, renúncia ou

pelo término do mandato de seu ocupante.

$ 2' - Na hipótese do parágrafo anterior. o

mandato do primeiro Vice-Diretor eleito
segundo a nova sistemática mencionada no
capuz, será limitado ao do Diretor com o qual
foi eleito.

Artigo 16 - No caso de Museus e Institutos
Especializados em que o prazo de quatro
meses de antecedência, estabelecido no art.

46-A, parágrafo 8'. já tiver sido ultrapassado
por ocasião da entrada em vigência desta
disposição. a instauração do processo eleitoral
e o requerimento de designação dos demais
membros da Comissão eleitoral deverão ser

realizadas no prazo de até trinta dias contados

da entrada em vigor das regras deülnidas no
art. 15 supra.
Artigo 17 - Os Museus e Institutos
Especializados deverão encaminhar ao
Gabinete do Reitor, no prazo de cento e
oitenta dias da publicação desta Resolução,

proposta de alteração dos respectivos

Regimentos, com a indicação das Unidades
afins e demais adaptações necessárias.

Parágrafo único -- Enquanto não aprovadas e
publicadas as alterações regimentais de que
trata o capuz, a indicação das Unidades afins,
para efeito da composição tanto da Comissão

Eleitoral, prevista no artigo 46-A. $ 7o, incisa ll,

como do colégio eleitoral. nos termos do
parágrafo 17, incisa 111 do mesmo artigo.
constará do edital da eleição, aprovado pelo
Conselho Deliberativo

anexo l diretoria museus 2015 12 03.docx
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PARECER

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Comissão de Legislação e Recursos
Processo:95.1.488.17.4
Assunto: proposta de alteração em artigos do Regimento Geral da USP
referentes à carreira docente.
Interessado: Faculdade de Medicina de Ríbeirão Preto (FMRP).
Relator: Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari
Data:30.10.2015

Em procedimento administrativo que teve início em abril
de 1995. pretende a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
promover a alteração de dispositivos do Regimento Geral da Universidade de
São Paulo (USP) relacionados à matéria de concursos docentes, em pleito que
contempla especificamente duas propostas. A Procuradoria Geral da
Universidade procedeu ao exame das propostas. indicando, em seu parecer.
não haver óbices jurídicos -- apenas sugeriu ajustes de ordem técnico-
legislativa -- e deixando a esta Comissão de Legislação e Recursos a
apreciação dos aspectos de mérito.

A primeira proposta de alteração, originária de expediente
interno da FMRP datado de 26.04.1995 (fls. 2), envolve a alteração do art. 193
do Regimento Geral, de forma que a presidência de comissão julgadora de
concurso de livre-docência passe a caber, dentre os indicados para compõ-la,

ao professor de categoria mais elevada, em exercício na Unidade promotora do
concurso, que vier a ser indicado para essa função pela Congregação.
Atualmente. a presidência cabe automaticamente ao membro da comissão
julgadora que estiver em exercício na Unidade e for o docente de categoria
mais elevada com maior tempo de serviço docente na USP

l
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Revela-se adequada, a princípio, essa sugestão de
alteração do Regimento Geral proposta pela FMRP, que visa estabelecer para
a Congregação a atribuição de não só compor a comissão julgadora, mas,
também, de designar o respectivo presidente, preservada, todavia, a regra
atual no que concerne à reservar tal função aos membros da comissão que
ostentarem a categoria mais elevada dentre aqueles em exercício na Unidade.
Com efeito, a modificação é de impacto reduzido e terá o condão de propiciar à
Congregação a possibilidade de considerar. na constituição da comissão
julgadora, além do perfil acadêmico dos indicados para integra-la, a aptidão
para o exercício da coordenação de colegiado que se reveste de relevância
destacada na vida universitária. Isso não obsta que venha a ser escolhido para

presidir a comissão julgadora o docente em exercício na Unidade de categoria
mais elevada e com maior tempo de serviço na USPI mas, o critério de tempo
de serviço deixará de ser automático.

Observe-se que regra análoga à que motivou a proposta
de modificação do art. 193 do Regimento Geral - aplicável, como visto, a
concurso de livre-docência - prevalece atualmente também para concurso
destinado ao provimento de cargo de professor titular, dispondo o art. 189 do
mesmo diploma normativo na forma seguinte: "A presidência das comissões
julgadoras caberá ao professor titular, em exercício na Unidade, com maior
tempo de serviço docente na USP.'. Parece razoável, portanto, que a alteração
pretendida para o art. 193 também o seja para o art. 189. Esse alcance já era
objetivado no expediente interno à FMRP que deu origem ao presente
processo, o qual, embora fazendo referência apenas ao art. 193. assinala a

intenção de se modificar as regras de composição "das comissões julgadoras
dos concursos de Livre-Docência e Professor Titular" (fls. 02).

A segunda proposta de alteração, esta advinda de
expediente interno da FMRP de 06.11.2012 (fls. 3), está relacionada aos
procedimentos estipulados no Regimento Geral para o concurso destinado ao

provimento de cargo de professor doutor (ans. 135 e 139). Em resumo, o que
se propõe é a alteração significativa das regras de regência da prova escrita,
prevista de forma explícita para a hipótese de o concurso ser realizado em
duas fases; neste caso, a primeira fase consiste justamente na prova escrita.
que tem efeito eliminatório para o candidato que não obtiver ao menos a nota

P
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sete (art. 135, $ 3'). A prova escrita pode, ainda, ser adotada como uma das
modalidades de avaliação dos concursos realizados em uma única fase, não
tendo, nesta hipótese, caráter eliminatório (art. 135, $ 1').

Na forma atual do art. 139 do Regimento Geral, quando

se realizar prova escrita, esta terá como tema o ponto que vier a ser sorteado
de lista de dez pontos elaborada pela comissão julgadora com base no
programa do concurso, apresentada, com 24 horas de antecedência, aos
candidatos do certame, que terão cinco horas para realiza-la e poderão, na
primeira hora, se valer de material de consulta. A prova deverá ser lida pelo
respectivo candidato em sessão pública e, na sequência, será objeto de
avaliação pelos membros da comissão julgadora de forma individualizada, que
apresentarão a nota igualmente em sessão pública (art. 135, $ 6').

/'''\.

Pela proposta da FMRP de nova redação para o art. 139,
a prova escrita constaria de "questão(ões) discursiva(s) ou dissertativas(s)
elaboradas conjuntamente pelos membros da comissão examinadora com

base no programa do concurso", dispondo o candidato do prazo máximo
improrrogável de quatro horas para sua realização. As provas dos candidatos
do certame seriam avaliadas pela comissão julgadora que, na hipótese de ser a

prova escrita eliminatória, divulgada as notas recebidas pelos candidatos "no
prazo máximo de 30 dias, no endereço eletrõnico da Unidade e no Diário
Oficial do Estado de São Paulo". Ainda pela proposta, o regime vigente

subsístiria para o concurso de livre-docência, razão pela qual as disposições do
art. 139 seriam transferidas ao art. 168. próprio dessa modalidade de concurso
e para a qual apenas determina atualmente a extensão na aplicação da regra
do art. 139.

Procedendo-se ao exame da proposta, verifica-se serem
muitos os riscos e incertezas, em que pese a meritória intenção, que Ihe é

inerente, de aperfeiçoamento da sistemática de concursos docentes em vigor
na USP. Algumas dúvidas relacionadas à própria compreensão do regime
sugerido se colocam de imediato: qual a distinção entre questão discursiva e
questão dissertativa?; o prazo de 30 dias para divulgação da nota da prova
escrita se aplicaria também a concurso realizado em uma única fase em que tal

Ç,4

3



Uta ]e le13ÇOeS :n(CÍ')dLi(
univefçidzd© Je )âo bula

\.
.\ }'t{ <..lpç

- ' 1}( :) í

);'A '..

-;l c'

modalidade fosse prevista?l neste caso, em que momento seriam divulgadas
as notas das outras provas?

Ademais dessas indagações de caráter operacional, a
conveniência da adição da proposta também suscita questionamentos: a
ausência de prévia divulgação da lista de pontos passíveis de utilização para
definição do tema da prova escrita não poderia afetar a isonomia entre os
candidatos? como manter em aberto por um longo período de tempo - a
comissão julgadora disporia, segundo a proposta, do prazo de 30 dias para
avaliar as provas escritas dos candidatos de um certame - os trabalhos da
comissão julgadora? tal situação não abriria margem para a ocorrência de
situações potencialmente ensejadoras de impugnações do concurso?

Recomenda a prudência, portanto, que a proposta da
FMRP de modificação dos ans. 135, 139 e 168 do Regimento Geral seja
precedida de maior debate no âmbito da Universidade, de tal sorte que sua
eventual adoção se revista de plena segurança quanto à operacionalidade e ao
mérito acadêmico.

Diante do exposto, e tendo em conta as propostas de
modificação de dispositivos do Regimento Geral da USP apresentadas pela
FMRP, opina (a; pelo não acolhimento da proposta de modificação dos ans.
135, 139 e 168. e (b) pelo acolhimento da proposta de modificação do art. 193,
que deverá ser estendida, com a necessária adaptação, ao art. 189, passando
ambos os dispositivos a estarem redigidos da seguinte forma:

Art. 193 -- A presidência da comissão julgadora caberá ao professor de
categoria mais elevada, em exercício na Unidade, indicado pela
Congregação. (Alterado pela Resolução n' x)

"Art. 189 -- A presidência da comissão julgadora caberá ao professor titular,

em exercício na Unidade, indicado pela Congregação. (Alterado pela
Resolução n' x)

4
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Caso a proposta da acolhida neste parecer, de alteração

dos ans. 193 e 189 do Regimento Geral da USP, venha a ser também acolhida
pela CLR, deverá ser submetida à apreciação do Conselho Universitário. ao
qual está reservada a competência para modificação do Regimento Geral da
Universidade.

E o meu parecer

São Paulo,30 de outubro de 2015

Pedra BoHomolétz êle Abreu Dallari
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PARECER

UNIVERSIDADEDESÃO PAULO
Comissão de Legislação e Recursos
Processo:2014.1.1363.10.2
Assunto: solicitação de aproveitamento de progressão funcional anteriormente
aferida em unidade da USP por titular de cargo em nova unidade.
Interessado: Prof. Dr. Júlio Cegar de Carvalho Balieiro, da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia.
Relator: Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari
Data: 23.1 1 .201 5

Versa o processo em análise sobre matéria de direito em
assunto de caráter inédito, cuja apreciação por esta Comissão de Legislação e
Recursos (CLR) deve levar em consideração o efeito geral que advirá de sua
decisão.

No caso em pauta, docente da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia (FMVZ), tendo ingressado por concurso público no quadro
docente dessa unidade da Universidade de São Paulo (USP), pleiteia, por meio
de pedido de reconsideração contra ato administrativo do Departamento de
Recursos Humanos (DRH) da Universidade, o aproveitamento da posição
funcional (Professor Associado nível 2) que adquiriu em processo de progressão
na carreira ocorrido em unidade da USP -- a Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos (FZEA) --, à qual. também por força da aprovação em
certames públicos, esteve anteriormente vinculado.

Com efeito, o docente interessado -- Prof. Dr. Júlio Cesar de
Carvalho Balieiro -- ingressou na FZEA em 2003, por meio de processo seletivo
para contratação de Professor Doutor. Em 2008, em função do êxito em concurso
público, passou a ocupar cargo de Professor Doutor na mesma unidade da USP
Aprovado em concurso de livre-docência, tornou-se Professor Associado em 2010

/
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e, em 2012, no curso de processo regular de avaliação funcional, evoluiu na
carreira docente para a posição de Professor Associado nível 2. Já em 2014,
tendo sido vitorioso em novo concurso público da USP, desta feita na FMVZ, foi
investido em outro cargo de Professor Doutor, que assumiu automaticamente na
qualidade de Professor Associado, em razão da posse do título de Livre-Docente.
Assim é que. sem que houvesse solução de continuidade, em 28.04.2014 deixou
de ser Professor Associado da FZEA para se tornar Professor Associado da
FMVZ

Nesse contexto, a questão controversa que emerge diz
respeito ao fato de ter sido negada ao docente, na nova investidura, na FMVZ, a
preservação de sua condição de Professor Associado nível 2, resultante, como
visto, de sua progressão funcional no âmbito da FZEA. lsta porque o DRH,
secundado em entendimento da Comissão Central de Avaliação para Progressão
de Nível na Carreira Docente (CCAD). atribuiu-lhe, na FMVZ, enquadramento
funcional de Professor Associado nível 1 . Em que pese a manutenção dos direitos

estritamente trabalhistas decorrentes de seu vínculo anterior na USP (contagem
de tempo de serviço. por exemplo), considerou-se que. ao docente, não
aproveitaria a progressão funcional anteriormente adquirida, já que se estaria em
face da assunção de novo cargo público.

Tal entendimento se viu reforçado pelo fato de a Comissão
Especial de Regimes de Trabalho (CERT) ter exigido do docente, logo de seu
ingresso na FMVZ, um novo período de experimentação no Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), muito embora já fosse esse o regime
de trabalho a que fazia jus anteriormente, na FZEA.

Em bem lavrado parecer. a Procuradoria Geral da
Universidade, após salientar o ineditismo do caso -- que resulta "da criação, no
âmbito da legislação universitária, dos subníveis de Professor Doutor (l e 2) e de
Professor Associado (1, 2 e 3)" por resoluções de 2009 e 2011 --, aponta três
alternativas de solução. indicando os respectivos fundamentos (fls. 12 a 16):

a) não acolher o pedido de reconsideração. mantendo o
interessado na condição de Professor Associado nível 1, em sintonia com a regra
do art. 84 do Estatuto da USP, que preceitua que "o Professor Doutor portador do
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título de Livre-Docente outorgado pela Universidade de São Paulo ou por ela
reconhecido passará ao nível de Professor Associado l"l

b) acolher o pedido de reconsideração, para reconhecer os
efeitos da progressão funcional anteriormente auferida, desde que ambos os

cargos sejam exercidos sem solução de continuidade e seja atestada, por órgão
que a CLR vier a julgar competente, a similitude entre as respectivas atribuições;

c) acolher o pedido de reconsideração, para reconhecer os
efeitos da progressão funcional anteriormente auferida, desde que não haja
solução de continuidade no exercício de ambos os cargos, independentemente de
qualqueroutra exigência.

Em que pese a defesa, por parte da Procuradoria Geral, da
adoção da primeira das alternativas acima apontadas, o próprio órgão jurídico da
Universidade reconhece "a possibilidade de ter surgido, com o advento da nova
sistemática de subníveis [....], uma indesejáve] lacuna no art. 84 do Estatuto da
USP". E. com efeito, é o que parece. A leitura do art. 84 não pode pura e
simplesmente desconsiderar situação de progressão funcional que já se tenha
verificado.

Não havendo solução de continuidade, a mudança de cargo,
em função da realização de concurso público em nova unidade da USP, não deve

implicar a ignorância da vida pregressa do servidor em unidade anterior da própria
Universidade. Se tal efeito não adviria de mudança decorrente de mera

transferência administrativa entre unidades (prevista no art. 130, 1. do Regimento
Geral da USP, como lembra a Procuradoria Geral), com maior razão não deve

resultar de mudança derivada da aprovação em concurso público, a princípio
mecanismo mais rigoroso de aferição do mérito acadêmico.

E não parece ser necessária a verificação da similitude de
atribuições entre o cargo anterior e o novo cargo. Isto porque a avaliação que
enseja a progressão funcional deve levar em conta essencialmente o mérito
acadêmico, à luz do que dispõe a Resolução n' 5927/2011. e o mérito aferido e
auferido não se perde pela simples mudança de unidade.

r '
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A Universidade de São Paulo se constitui em um corpo
único, voltado ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão
universitária, sendo as unidades partes de um todo. A tendência contemporânea
tem sido de progressivo incremento da aproximação e integração das unidades.
com a finalidade de se propiciar abordagens cada vez mais abrangentes dos
diferentes campos do conhecimento. Nesse contexto, a hipótese de que um
docente, ao longo de sua trajetória na USP, venha a desenvolver atividades em
diferentes unidades -- seja por vinculação subsidiária, seja por transferência
administrativa, seja por transferência decorrente de concurso público -- não deve
ser fator gerador de prejuízo para a carreira funcional.

Diante do exposto, opino no sentido do acolhimento do
pedido de reconsideração formulado pelo Prof. Dr. Júlio César de Carvalho
Balieiro, com a finalidade de que Ihe seja preservada, no cargo de docente da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), a posição funcional de
Professor Associado nível 2, alcançada na Faculdade de Zootecnia e Engenharia
de Alimentos (FZEA), à qual esteva anteriormente vinculado e da qual se
transferiu para a nova unidade sem que houvesse solução de continuidade.

É o meu parecer

São Paulo, 23 de novembro de 201 5

Pedra Bohomoletz de Abreu Dallari
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PROCESSO 2013.1.2238.17.3 - FACULDADE DE MEDICINA DE RiBEIRÃO' PRETO.

Solicitação-de esclarecimentos referente ao artigo 130-A do Regimento Geral da USP
(RGtJÉPb sobre vinculação subsidiária. ' : , :

Considerando o disposto no $3.e do art. 130-A do RGUSP e óa Resêttlção Ng 6487, .de 9
de. jánqiro de 2õ13. q Direção da FMRP solicita à É'G esçlareêimêÕto$'dê:coçllo ã'

Unidade Subsidiária deve,cdnsíderar o docente: (1) na contagem de $tehbtbÊ:para
composição dos. éolegiados; (2) quanto à elegibilidade e à Condição de eléítóÊlquando
o vínculo subsidiário é k:õm outro Departamento .da mi+slng unídadei. (3) +luaüd$.for
Associado 3, poder;ã ser qleÜo Chefe de Departamento 'oul Dirétór;'.'na :uííidadé.
Subsidiária (fi& 3-i6).

A PG.junta âos autoÉló parecer P'C.;Ê 3536/14, onde é ç$çlêrgéido (íué $ênddglddüéiltê
hémbro de um cõlegiadd'na unidade au dqÉâ4ameQtÕ.:.de origem. não. õ l)ódüi;é.ito:
coleÉialilo equivalente nó departamento ou unidade Êubsídiáfio. Ségundá, o dlácehte
poderá votar e sêr votados nos dois,Departamehtoi êm que .estjVêt vincylâdõ,
havendo impedirpento quando for Membro do Çonselho de um doslDeliártahentog.
Por fim, o docente Associado 3 poderá ser eleito Chefe de Del)artamento ou DiretOr na
Unidade subsidiária, desde que não exerça mesma função Rq unidade de origem. '

j
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Atendendo recomendação da douta Procuradora Chefe, Dra..Mana Pauta Dallari Bucçi,
observo que as questões levantadas pela Unidade foram devidamente élucidadas fto
parecer exarado pela Procuradoria Geral da USP, . não tendo nada mais a acrescentar,
sou pelo envio dos autos para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

embro dá CLR
Victór Wiinsch Filho
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PARECE

UNIVERSIDADEDESÁOPAULO
Comissão do Legislação o Recursos
Pnoceno: 201 3.1 .2238.17.3
Assunh: consulta soba os efeitos do art. 130-A. S 3'. do Regimento G«al da
Universidade de São Paulo (docente com vinculação subsidiária).
Int8reeudo: Faculdade de Medicina de Ribeiráo Preto.
Relator: Prof. Dr. Pedro BohomoleU de Abriu Dallari.
Data: 26.1 1 .2015

MANIFESTAÇÃO SOBRE O PARECER DO RELATOR

Ao exarar parecer no processo em epígmfé, o relator da
matéria nesta Comissão de Legislação o Recursos (CLR) -- Prof. Dr. Vigor
Wünsch Filho -- acolheu integralmente o bem lavrado parecer da Procuradoria
Gemi da Universidade do São Paulo (USP). rdaüvamonte ao qual, todavia. este
conselheiro tem discordância no tocante a um dos pontos abordados, confomn a
seguirse expõe.

Em atendimento a pedido de esclarecimento fomiulado pela

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preb (FMRP) acerca dos olhitos do S 3' do
art. 130-A do Regimento Geral da USP. que versa sobre o exercício de ãinçóes
colegiadas e administrativas em difenntes departamentos ou unidades da
Universidade por para de docente com vinculação subsidiária, a Procuradoria
Geral houve por bem entender que o docente pode ser contado nas dihrentes
unidades ou departamentos aos quais esteja vinculado para fins de cálculo da
representação docente de sua categoria junto aos respectivos Conselhos de
Departamento ou Congregações. Mas isto, desde que não seja membro de um
Conselho de Departamento (na hipótese de o docente possuir vinculação

subsidiária em outro departamento da mesma unidade) ou de uma Congregação
(na hipótese de o docente possuir vinculação subsidiária em outra unidade)
Neste caso. seria desconsiderada. para efeito de cálculo. a presença em
departamento ou unidade em cujos órgãos colegiados não tivesse assento.

l



Ou sela: no entender da Procuradoria Geral, a condição de
membro de um colegiada implica, para o docente com vinculação subsidiária, não

só a impossibilidade de ser membro do outro colegiada. mas. também. a
desconsideração de seu vínculo. caso seja membros de um colegiada. para
cálculo da dimensão da representação docente no colegiada de que não participe
Se a primeira conclusão, de vedação de acumulação de cargos. é realmente
prevista de fomia expressa no referido $ 3' do art. 130-A, o segundo efeito
indicado para esse dispositivo. salvo melhor juízo. não encontra qualquer amparo
no Regimento Geral.

f''''b.
A hipótese de vinculação subsidiária tem por fundamento

justamente o fato de um docente poder desenvolver atividades acadêmicas. de
forma regular. em mais de um departamento ou unidade. Ele passa a estar
integrado. assim. ao conjunto de docentes de cada ambiente institucional ao qual

esteja fomlalmente vinculado. Nesse sentido, sua presença deve ser
contabilizada em cada um desses ambientes para efeito de dimensionamento da

representação docente de sua categoria nos respectivos colegiados. O fato de
que venha a se encontrar na condição de membro do colegiada de algum desses
ambientes institucionais não enseja seu afastamento laboral dos outros aos quais
se vincule. Dai ser plenamente razoável que sua presença continue a ser
considerada naquele cálculo. sem qualquer restrição.

Diante do exposto. manifesto-me de acordo com o parecer
do relator. divergindo apenas no que diz respeito ao ponto aqui enfocado. para
sugerir a esta CLR considerar que o docente com vinculação subsidiária deva ser

sempre contabilizado para ülns do dimensionamento da representação docente de
sua categoria nos diferentes departamentos ou unidades aos quais esteja
vinculado.

São Paulo. 26 de novembro de 201 5

P ~. «\ -
Pedra Bohdmolel
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dd Abrem Dália ri]
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