
 

286ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos 1 

dois dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reúne-se, na Sala do 2 

Conselho Curador da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST), a Comissão de 3 

Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Jose Vicente Caixeta Filho, com o 4 

comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores Valdecir de 5 

Assis Janasi, Jackson Cioni Bittencourt, Carlos Gilberto Carlotti Junior e Terezinha de Jesus 6 

Andreoli Pinto. Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Ignacio Maria Poveda 7 

Velasco. PARTE I – EXPEDIENTE. Havendo número legal, o Senhor Presidente inicia a 8 

sessão, colocando em discussão e votação a Ata da 285ª sessão, realizada em 05.05.2014, 9 

sendo a mesma aprovada, com a ressalva do Conselheiro Valdecir de Assis Janasi de 10 

alterar seu parecer em relação ao Protocolado 2013.5.791.17.4 da Faculdade de Medicina 11 

de Ribeirão Preto, que solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 213888, vago 12 

em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Roy Edward Larson, na Unidade. Ato 13 

seguinte, o Senhor Presidente passa às comunicações, informando que a reunião será feita 14 

em duas partes, a primeira com apenas os membros da CAA e a segunda será uma reunião 15 

entre os membros e Magnífico Reitor. O Senhor Secretário Geral aproveita o ensejo para 16 

comunicar que a Secretaria Geral está fazendo todos os esforços possíveis para mapear 17 

todos os cargos de Professor Titular na Universidade, o resultado disso foi a geração de 18 

uma tabela, ainda em versão preliminar, contendo a distribuição dos cargos de Professor 19 

Titular, por Unidade/Departamento, distinguindo os cargos definitivos dos cargos por 20 

empréstimo. Na sequência, o Sr. Presidente abre a palavra para aos Senhores Conselheiros 21 

e não havendo comunicações, passa à PARTE II - ORDEM DO DIA. Relator: Prof. Dr. 22 

JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO. 1 - PROCESSO 2013.1.13411.1.7 - ESCOLA 23 

POLITÉCNICA. Proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Estudos Brasil 24 

Europa em Políticas para o Desenvolvimento - IBE. Parecer da Câmara de NAPs: 25 

recomenda a aprovação da proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Estudos 26 

Brasil Europa em Políticas para o Desenvolvimento - IBE (18.4.2013). Parecer do CoPq: 27 

aprova a proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Estudos Brasil Europa em 28 

Políticas para o Desenvolvimento - IBE (08.5.2013). A CAA aprova o parecer do relator, 29 

favorável à proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa – Observatório Brasil-30 

Europa em Ciência e Tecnologia IBE-USP. O parecer do relator é do seguinte teor: “A CAA 31 

reforça o mérito da proposta, voltada para o fortalecimento da educação superior no Brasil e 32 

para a promoção conhecimento mútuo entre grupos de pesquisa brasileiros e europeus. A 33 

CAA, também, entende que as sugestões que constam no parecer datado em 14/06/2013 34 

foram devidamente atendidas, ou seja: a) o nome proposto para o NAP foi alterado par 35 

Núcleo de Apoio à Pesquisa – Observatório Brasil-Europa em Ciência e Tecnologia – IBE-36 

USP; b) foi incluída no item 4 a descrição dos projetos, com as devidas justificativas e os 37 
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seus objetivos, além da relação com as metas referidas; c) para os projetos incluídos, foram 38 

detalhados a estimativa de tempo de duração, cronograma de atividades e fontes de 39 

recursos previstas; d) foram datados os ‘Termos de Anuência’ expedidos por Escola 40 

Politécnica, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Química e Faculdade de 41 

Saúde Pública (todos já juntados ao Processo e relacionados a 5 participantes do NAP 42 

proposto) assim como foram adicionados os respectivos ‘Termos de Anuência’ referentes 43 

aos outros participantes do NAP proposto (e que inclusive incluem outras unidades da USP 44 

tais como o Instituto de Química de São Carlos, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades 45 

e o Instituto de Relações Internacionais).Assim sendo, a CAA está de acordo com a criação 46 

do Núcleo de Apoio à Pesquisa – Observatório Brasil-Europa em Ciência e Tecnologia – 47 

IBE-USP.” Relator: Prof. Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO. 1 - PROCESSO 48 

2013.1.14318.1.0 - NÚCLEO DE TERAPIA CELULAR E MOLECULAR. Relatório 49 

Quinquenal de Atividades do Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NUCEL, referente ao 50 

período de 2009-2013 e sua desativação. Parecer da Câmara de Núcleos: Com base no 51 

parecer do relator, recomenda a aprovação do relatório quinquenal do Núcleo de Terapia 52 

Celular e Molecular - NUCEL, assim como, o encerramento do núcleo tendo em vista a 53 

aposentadoria da Coordenadora. A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório 54 

Quinquenal de Atividades do Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NUCEL, referente ao 55 

período de 2009-2013 e sua desativação. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se 56 

da solicitação de análise do Relatório Quinquenal de Atividades (2009 – 2013) e 57 

encerramento do Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NUCEL da Pró-reitoria de 58 

Pesquisa da Universidade de São Paulo. O Relatório Quinquenal de Atividades e o 59 

encerramento do núcleo foram apreciados pela Câmara de Núcleos de Apoio a Pesquisa, 60 

em reunião realizada em 14 de agosto de 2013, que recomendou, de acordo com o parecer 61 

do relator, a aprovação do relatório, bem como o encerramento de suas atividades devido à 62 

aposentadoria de sua coordenadora. Pelo resultado apresentado, o NUCEL desenvolveu 63 

atividades na área da pesquisa, da formação de quadros, da divulgação dos resultados 64 

alcançados em publicações nacionais e internacionais e da obtenção de recursos para a 65 

Universidade de São Paulo. O relatório informa que, com a aposentadoria de sua 66 

Coordenadora, os demais membros organizaram um novo NAP na mesma área de 67 

pesquisa. Tendo em vista o conteúdo do relatório enviado e o pedido de cancelamento das 68 

atividades do núcleo, sou de parecer favorável a ambos.” Relatora: Profª Drª TEREZINHA 69 

DE JESUS ANDREOLI PINTO. 1 - PROCESSO 2014.1.1295.25.5 - FACULDADE DE 70 

ODONTOLOGIA DE BAURU. Solicita a permanência de 2 (dois) cargos de Professor Titular 71 

n°s 266171 e 1026755, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. Drs. Maria 72 

Fidela de Lima Navarro e Norberti Bernardineli, respectivamente, no Departamento de 73 

Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos. Aprovada pela Congregação em 74 
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10.4.2014. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência dos cargos de 75 

Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. Drs. Maria Fidela de 76 

Lima Navarro e Norberti Bernardineli, no Departamento de Dentística, Endodontia e 77 

Materiais Odontológicos. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se, o presente, da 78 

solicitação de permanência de cargos de Professor Titular, em RDIDP, junto ao 79 

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da Faculdade de 80 

Odontologia de Bauru, decorrente das aposentadorias da Professora Titular Maria Fidela de 81 

Lima Navarro e do Professor Titular Norberti Bernardineli, à luz das Diretrizes Gerais para 82 

Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular, pela qual se deve analisar o 83 

mérito da solicitação de permanência dos cargos no Departamento, sendo, conforme 84 

consta, um dos cargos em caráter de ‘empréstimo’ (anexo à contracapa). A proposta foi 85 

apresentada pelo Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos e 86 

devidamente aprovada pela Congregação da Unidade. Nesse sentido, os aspectos formais 87 

apresentam-se satisfeitos nos autos, a saber: a) aprovação pelo Departamento de 88 

Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, em 01/04/2014 (folhas 3), e b) aprovação 89 

pela Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru, em 10/04/2014 (folhas 2). A 90 

principal fundamentação documental do processo é o documento assinado pelo Chefe do 91 

Departamento, Prof. Dr. Ivaldo Gomes de Moraes, que traz informações a respeito dos 92 

excelentes indicadores do Departamento quanto à Graduação, à Pós-Graduação e à 93 

Cultura, Extensão e Prestação de Serviço, além de informações relativas à iniciação 94 

científica, às pesquisas e às atividades de assessoria e consultoria (folhas 4-7), todas 95 

indicando um trabalho coordenado e bem conduzido. Com relação ao período 2009-2013, o 96 

Departamento informa, ainda, a titulação de 225 mestres e 107 doutores na Área de 97 

Dentística e a titulação de 102 mestres e 47 doutores na Área de Endodontia. Já, com 98 

relação ao programa de pós-doutoramento, o Departamento apresenta 4 conclusões e 5 99 

projetos em andamento (Folhas 8-11). A solicitação de permanência dos cargos, para além 100 

do cumprimento dos aspectos formais, se fundamenta, também, nas chances de progressão 101 

na carreira para os professores associados. De fato, segundo consta, os 5 professores 102 

associados do Departamento realizam atividades que demonstram o seu engajamento 103 

institucional e que, sem dúvida, os bem qualifica para o pleito de professores titulares (folhas 104 

6-7 e 22-23). Finalmente, depreende-se, pela análise das informações prestadas, que o 105 

Departamento tem construído e mantido uma qualidade de atuação condizente com a 106 

história da Unidade e da Universidade. Em face ao exposto, considerando os autos e 107 

também o mérito acadêmico, apresento parecer favorável à manutenção dos dois cargos de 108 

professor titular junto ao Departamento.” Na segunda parte da reunião, entre membros da 109 

CAA e o Magnífico Reitor, ficou decidido que os processos de solicitação de cargo de 110 

Professor Titular deveriam continuar tramitando normalmente. Nada mais havendo a tratar, 111 
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o Senhor Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião às 112 

17h30. Do que, para constar, eu,______________________, Renata de Góes C. P. T. dos 113 

Reis, Analista Acadêmico da Secretaria Geral, designada pelo Senhor Secretário Geral, 114 

lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será assinada pelos Conselheiros 115 

presentes à Sessão em que for discutida e aprovada e por mim assinada. São Paulo, 02 de 116 

junho de 2014. 117 


