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270a Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho

Universitário. Ata. Aos dois dias do mês de maio de dois mil e doze, às

quatorze horas, reúne-se na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Cultura e

Extensão Universitária, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a

Presidência do Prof. Dr. Luiz Robedo Giorgetti de Britto, com o

comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores

Benedito Carlos Maciel, Flávio Ulhoa Coelho, lgnácio Maria Poveda Velasco e

Sandra Margarida Nitrini. Presente, também, o Prof. Dr. Rubens Beçak,

Secretário Geral. Ausentes o Prof. Dr. Marcelo de Andrade Roméro e o

representante discente Julio Arantes Azevedo. Havendo número legal, o

Senhor Presidente coloca em discussäo e votação a Ata da 2694 sessão,

realizada em 19.03.11. O Cons. lgnácio Poveda solicita que seja alterada a

palavra 'indica' por 'sugere' em citação que envolve sua fala, que consta da

primeira página. Não havendo mais correçöes, a Ata é aprovada. Ato seguinte,

o Sr. Presidente abre a palavra aos Senhores Conselheiros que desejem.

Nesta oportunidade, o Cons. lgnácio Poveda comenta que na reunião da

Congregação da FD e do Conselho do Departamento o qual participa houve

alguns comentários sobre quais os critérios da CAA para distribuição de cargo

de Professor Titular. Na qualidade de atual membro da CAA, explicou,

comentando sobre o documento distribuído a todas as Unidades, as Diretrizes

Gerais para Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular do qual

não tinham conhecimento. O Sr. Presidente acha que não houve distribuição

para os Departamentos e solicita ao Sr. Secretário Geral que seja divulgado a

todos os docentes. Ato seguinte, o Sr. Presidente passa à PARTE ll - ORDEM

DO DlA. Relator: Prof. Dr. BENEDITO CARLOS MACIEL. 1 - PROCESSO

2011.1.1317.6.0 - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA. Solicita a permanência

do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof.

Dr. Jair Licio Ferreira Santos, no Departamento de Epidemiologia. A CAA, em

12.12.11 aprovou a devolução do cargo ao Banco de Cargos da Universidade,

sem prejuízo de que a FSP fizesse a solicitação formal da permanência do

referido cargo no Departamento. A CAA aprova o parecer do relator, favorável

à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

apsentadria do Prof. Dr. Jair Lício Ferreira Santos, no Departamento de

Epidemiologia. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se de solicitação
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de permanência de cargo de professor titular no Departamento de

Epidemiologia, em decorrência da aposentadoria compulsória do Professor

Doutor Jair Lício Ferreira Santos. O Departamento de Epidemiologia da

Faculdade de Saúde Pública tem um total de 21 docentes, sendo que 6 deles

säo Professores Titulares, o que corresponde a uma relação entre

titulares/docentes equivalente a 28,60/0. O Departamento tem, ainda, 10

Professores Associados, sendo que 4 deles obtiveram essa titulação há mais

de 5 anos, todos eles exercendo suas atividades em RDIDP. A relaçäo

Associados/Titulares é 1,7. O corpo docente do Departamento completa-se

com 5 Professores Doutores. Entre os Professores Associados, oito deles têm

bolsa de produtividade do CNPq (6 em nível 2 e dois em nível 1D). Entre os

professores titulares, um tem bolsa de produtividade nivel 2 e um em nível 1D.

Todos eles apresentam considerável número de orientações de pós-

graduação, mestrado e doutorado, sendo que 2 deles coordenam programas

de pós-doutorado. O programa de pós-graduação de Saúde Pública teve nota 5

na última avaliaçäo da CAPES. Do mesmo modo, todos os Professores

Associados estão envolvidos no ensino de graduação. Todos os Professores

Associados participam de atividades de colegiados ou da gestão acadêmica da

Unidade ou do Departamento. A produçäo científica dos Professores

Associados, ainda que variável, é significativa, mas inferior à dos Professores

Titulares do Departamento, variando, nos últimos 5 anos de 8 a 45 publicaçöes

lSl, com média de 17,9 publicações. Entre os professores titulares, a média nos

últimos 5 anos foi de 48,7 publicações. Com uma exceção, todos coordenaram

projetos de pesquisa (1-7) com apoio de agências de fomento, enquanto

nenhum deles é membro da equipe de projetos de grande pofte financiados por

essas agências. O último concurso para o cargo de Professor Titular, no

Departamento, ocorreu em 2010. Considerando que a relaçäo

titulares/docentes seja um pouco superior à média da Universidade, que o

último concurso para Professor Titular ocorreu em 2010, bem como que o

Departamento de Epidemiologia apresenta um Professor Associado com

considerável produtividade científica, com contribuiçöes significativas em

atividades de ensino de graduação e pós- graduação, bem como de extensão

universitária e gestão acadêmica, manifesto-me favoravelmente à permanência

do cargo de Professor Titular no Depadamento de Epidemiologia, em
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decorrência da aposentadoria do Professor Doutor Jair Licio Ferreira Santos."

Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE BRITTO. 1 - PROCESSO

2009.1 .223.43.3 - INSTITUTO DE FíSICA. Solicita permanência do cargo de

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Walter

Felipe Wreszinski, no Departamento de Física Matemática. A CAA aprova o

parecer do relator, contrário à permanência do cargo de Professor Titular, vago

em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Walter Felipe Wreszinski, no

Departamento de Física Matemática, devendo o referido cargo ser reposto ao

Banco de Cargos da Universidade. O parecer do relator é do seguinte teor: "O

Departamento de Física Matemática conta no momento com 16 docentes,

sendo 6 professores associados e I professores titulares, portanto com uma

relação titulares/total de docentes equivalente a 50% (bem acima da média da

USP) e de associados em relação aos titulares de 0,75, bem abaixo da média

da USP. Todos os professores associados do Departamento têm mais de 5

anos decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 4 concursos de

professor titular neste Departamento nos últimos 10 anos e 2 nos últimos 5

anos. Entre os 8 titulares, sete são bolsistas de produtividade do CNPq (3 nível

',l4,3 nível 1B e um com nível '1C). Entre os 6 associados, quatro são bolsistas

(1C, 1D e dois com nível 2).A produçäo acadêmica dos professores titulares e

associados é muito boa, apesar de heterogênea, e o programa de pós-

graduação vinculado ao Departamento tem nota 7 pela CAPES. CONCLUSAO:

A demanda qualificada por cargos de professor titular é apreciável, mas o

percentual de professores titulares no Departamento é extremamente elevado.

Considerando as dificuldades atuais com a disponibilidade de cargos, julgamos

que a permanência não pode ser concedida no momento." 2 - PROCESSO

2009.1.658.17.0 . FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO.

Solicitação de permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência

da aposentadoria do Prof. Dr. Marco Antonio Barbieri. Parecer da GAA: aprova

a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

aposentadoria do Prof. Dr. Marco Antonio Barbieri, no Departamento de

Puericultura e Pediatria (consta do protocolado 09.5.317.17.6) (09.11.09).

Parecer da Congregaçäo da FMRP: após discutir amplamente o assunto,

aprova o parecer da CAU, que propôs a distribuição de dois cargos de

Professor Titular, sendo um cargo destinado pela CAA, por empréstimo e um
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cargo constante no Banco de Cargos da Universidade, decorrente da

aposentadoria do Prof. Dr. Marco Antonio Barbieri, aos DepaÍamentos de

Farmacologia e Clínica Médica, respectivamente, devendo os autos prosseguir

para o DRH, para que informe os números dos cargos a Serem providos

(08.06.10). Despacho da CAA, informando que tendo em vista a concessäo de

um cargo de Professor Titular por empréstimo à FMRP, aprovada em 07.10.09,

encaminha os autos ao DRH (SVCOAUD) para alocação do referido cargo no

Departamento de Farmacologia, devendo os autos retornar à CAA para análise

da solicitação referente ao Departamento de Clínica Médica (11.01.1'l). Ofício

do Diretor da FMRP, Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel, ao Presidente da CAA,

Prof. Dr. Luiz Roberto Giorgetti de Britto, encaminhando a decisäo da

Congregação da Unidade, que em 14.02.12, tendo em vista as novas Diretrizes

para distribuição e concessão de cargos de Professor Titular, aprovou o

parecer da Comissão de Atividades Universitárias, favorável à manutenção dos

critérios atuais vigentes referente à distribuição de cargos novos, assim como

para a reposiçäo de cargos vacantes por aposentadorias ou falecimentos

(15.03.12). A GAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do

referido cargo na Unidade. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se de

solicitação de 2009 da FMRP, que à epoca gostaria de alocar o cargo

originalmente vinculado ao Departamento de Puericultura e Pediatria ao

Departamento de Clínica Médica. Usando critérios de mérito já consolidados

naquela unidade, realocou outro cargo vago ao Departamento de Clínica

médica e solicita a revogação da decisão anterior da CAA, para que o cargo

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Marco Antonio Barbieri seja

disponibilizado para a Unidade. De acordo com as diretrizes que a CAA

aprovou recentemente, näo há óbice algum a que o cargo seja alocado a um

Departamento diferente daquele que gerou a vacância, mediante proposta

aprovada pela Congregação da unidade, o que acontece no caso. A questão

do elevado mérito acadêmico da unidade em questão já foi comentada no

processo original, e deve apenas ser ressaltada aqui. CONCLUSAO. Em nossa

opinião, a demanda da alocação do referido cargo ficar a critério da Unidade é

plenamente justificável." 3 - PROTOCOLADO 20'12.5.219.17.8 - FACULDADE

DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita a permanência dos cargos de

Professor Titular no'154393, 154407 e 196070, vagos em decorrência dos



5

falecimentos dos Profs. Drs. Cleber Antonio Jansen Paccola, Júlio César

Voltarelli e Sergio Zucoloto, nos Departamentos de Biomecânica, Medicina e

Reabilitação do Aparelho Locomotor, Clínica Médica e Patologia e Medicina

Legal, respectivamente. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à

permanência dos cargos de Professore Titular, vagos em decorrência dos

falecimentos dos Profs. Drs. Cleber Antonio Jansen Paccola, Júlio César

Voltarelli e Sergio Zucoloto, na Unidade. O parecer do relator é do seguinte

teor: "Os departamentos envolvidos solicitam a permanência de cargos por

motivo de falecimento de três professores titulares nos últimos tempos. O

Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho

Locomotor conta no momento com 25 docentes. O Departamento tem 4

professores associados e 4 professores titulares, podanto com uma relaçäo

titulares/total de docentes equivalente a 160/o (pouco abaixo da média da USP)

e de associados em relação aos titulares de 1, também pouco abaixo da média

da USP. Há 3 professores associados no Departamento com mais de 5 anos

decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 3 concursos de professor

titular neste Departamento nos últimos 10 anos e 2 nos últimos 5 anos.

Nenhum dos professores titulares é detentor de bolsa de produtividade, apesar

de assim indicarem nas planilhas. Entre os associados, 2 docentes têm bolsas

(1 com nível 2- apesardeindicarnível 1-eumcom nível 1B).Aproduçäo

acadêmica dos professores titulares e associados é adequada, com forte

heterogeneidade, e o programa de pós-graduação vinculado ao Departamento

tem nota 3 pela CAPES. O Departamento de Clínica Médica conta no momento

com 61 docentes. O Departamento tem 24 professores associados e 14

professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes

equivalente a 23o/o (pouco acima da média da USP) e de associados em

relaçäo aos titulares de 1,7, também pouco acima da média da USP. Há 14

professores associados no Departamento com mais de 5 anos decorridos de

sua livre-docência. Foram realizados 8 concursos de professor titular neste

Departamento nos últimos 10 anos e 5 nos últimos 5 anos. Doze dos

professores titulares são detentores de bolsas de produtividade, sendo 5 deles

de nível 14. Entre os associados, 11 docentes têm bolsas desse tipo, sendo 4

com nível '1. A produção acadêmica dos professores titulares e associados é

muito boa, com visível heterogeneidade e o programa de pós-graduação
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vinculado ao Deparlamento tem nota 6 pela CAPES. O Depaftamento de

Patologia e Medicina Legal conta no momento com'13 docentes. O

Departamento tem 5 professores associados e 2 professores titulares, portanto

com uma relação titulares/total de docentes equivalente a 15% (abaixo da

média da USP) e de associados em relação aos titulares de 2,5, bem acima da

média da USP. Há apenas um professor associado no Depadamento com mais

de 5 anos decorridos de sua livre-docência, Näo foram realizados concursos de

professor titular neste Departamento nos últimos 10 anos. Um dos professores

titulares é detentor de bolsa de produtividade (nível 1). Entre os associados,4

docentes têm bolsas (nível 2).A produção acadêmica dos professores titulares

e associados é adequada, com forte heterogeneidade e o programa de pós-

graduação vinculado ao Departamento teve a sua nota CAPES reduzida de 6

para 5 na última avaliação. Deve-se ressaltar que a FMRP tem, no seu

conjunto, uma atividade assistencial intensa, que é elogiável nos três

departamentos envolvidos. CONCLUSÃO: Apesar da heterogeneidade das

solicitações individuais, a FMRP usa processo interno de alocaçäo de cargos

que transcende uma avaliação departamental individual. Assim, considerando o

mérito global da unidade, que é inegável (revelada, por exemplo, pelos 4

programas com notas 7 da CAPES, e os diversos pesquisadores nível 1A do

CNPq ali existentes), e os indicadores globais da relaçäo professores

titulares/total de docentes, que se encontra na média da USP, e a relação

associados/titulares, também naquela média, nossa opinião é que a

permanência pode ser concedida." 4 - PROTOCOLADO 2011.5.289.17.5 -

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita a permanência

do cargo de Professor Titular no '154601, vago em decorrência da

aposentadoria do Prof. Dr. Arthur Lopes Gonçalves, no Departamento de

Puericultura e Pediatria. A GAA revê a sua decisäo de 22.08.11 e, tendo em

vista as novas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessäo de Cargos de

Professor Titular, aprova a permanência do cargo de Professor Titular no

154601, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Arthur Lopes

Gonçalves, na Unidade. 5 - PROTOCOLADO 2011.5.125.17.2 - FACULDADE

DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita a permanência do cargo de

Professor Titular n" 154377, vago em decorrência da aposentadoria do Prof.

Dr. Wiliam Alves do Prado, no Departamento de Farmacologia. A CAA revê a
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sua dec¡säo de 14.03.11 e, tendo em vista as novas Diretrizes Gerais para

Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular, aprova a

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

aposentadoria do Prof. Dr. Wiliam Alves do Prado, na Unidade. Relatora:

Prof." Dr.a SANDRA MARGARIDA NlTRlNl. 1 - PROCESSO 2012.1.537.59.8 -

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO.

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

aposentadoria da Prof.a Dr.a Catarina Satie Takahashi, no Departamento de

Biologia. A solicitação foi aprovada, ad referendum, pela Congregação da

Unidade, em 8.3.12. A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

aposentadoria da Prof." Dr." Catarina Satie Takahashi, na Unidade. O parecer

da relatora é do seguinte teor: "O Departamento é composto por seis

professores titulares, 10 livres-docentes, 19 doutores. Os seis professores

titulares têm bolsa de produtividade do CNPq, níveis lC, lD e 2. Do quadro dos

professores associados, 9 têm bolsa de produtividade do CNPq, distribuidas

entre os níveis lB, lC, lD e 2, isto é quase a totalidade. Os programas de pós-

graduação dos quais participam os titulares têm nota 5. Os livre-docentes

distribuem-se entre programas nota 5 (no total 10) e 6 (2) As informações

sobre a produçäo do conjunto destes docentes no ensino, pesquisa e extensão,

participaçäo em eventos e congressos, publicaçöes e projetos de pesquisa,

orientaçöes, supervisöes, organizações de eventos, além da participaçäo das

atividades administrativas, säo condizentes com o perfil de um Departamento

competente e respeitado. Em funçäo do desempenho geral do Departamento,

justifica-se a manutenção solicitada do cargo de professor titular. Justificativa

reforçada, se levarmos em consideração os dados da Unidade, composta por 9

Departamentos: Biologia, Computação e Matemática, Educaçäo, lnformação e

Comunicação, Física, Música, Psicologia e Química, Física e Matemática e

Psicologia e Educação, que somam 26 associados com mais de cinco anos de

titulação, num total de 207 docentes, incluindo-se os atuais 25 titulares. Nos

últimos 5 anos, 3 departamentos não colocaram cargo em concurso (Física,

Música e Psicologia); DCM e DEDIC colocaram 1, Quimica 3 e Biologia 5,

Física e Matemática 5, Departamento de Psicologia e Educação, 1. Esse

quadro se repete nos últimos 10 anos, com pequenas alterações e nos mostra



8

que há um desequilíbrio entre os departamentos no que se refere à massa

crítica, salientando-se os de Biologia, Física e Matemática e Química. Saliente-

se que dos 7 Programas de Pós-Graduaçäo arrolados de outros

departamentos, excluindo-se o de Educação que se iniciou em 2010, cinco

obtiveram a nota 5 na avaliaçäo trienal 200412006 (Entomologia, Biologia

Comparada, Física Aplicada à Medicina e Biologia, Psicologia e Química).

Psicobiologia tem a nota 7. Esses dados demonstram que não apenas o

Deparlamento de Biologia faz jus à manutenção do cargo de titular, proveniente

de aposentadoria, como também a situação da Unidade o justifica, cabendo a

esta avaliar em qual departamento alocá-lo entre aqueles que dispõem de mais

de um associado. Conclusão: sou favorável â manutençäo do cargo na

Unidade, cabendo a ela decidir em qual deparlamento alocá-lo, dentre aqueles

que oferecem condições pa"a competição, incluindo-se, evidentemente, o

Departamento de Biologia." 2 - PROCESSO 2012.'1.536.59.1 - FACULDADE

DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO. SOIiCitA A

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

aposentadoria do Prof. Dr. José Roberto Drugowich de Felício, no

Departamento de Física. A solicitação foi aprovada, ad referendum, pela

Congregaçäo da Unidade, em 8.3.12. A CAA aprova o parecer da relatora,

favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da

aposentadoria do Prof. Dr. José Roberto Drugowich de Felício, na Unidade. O

parecer da relatora é do seguinte teor: "O Departamento de Física da FFCLRP

é composto por 2 professores titulares, 9 livres-docentes e 7 doutores. Os dois

professores titulares têm bolsa de produtividade CNPq (níveis 2 e 1B). Dentre

os livres docentes,6, em níveis 1D (3), 1B (1)e2(2). Todos ostitulares e livres

docentes atuam no Programa de Pós-Graduaçäo Física Aplicada à Medicina,

com nota 5 da CAPES e um dos livres docentes atua no programa Psicologia,

com nota 7. As informaçÕes sobre o conjunto de atividades no ensino,

pesquisa, extensão, participação em eventos, congressos, publicações,

projetos de pesquisa, orientações e supervisöes, além da participação em

atividades administrativas, são condizentes com o perfil de um Depadamento

competente e respeitado. Justifica-se a manutençäo do cargo solicitado parc a

disputa do qual há, pelo menos, 6 docentes em potencial, se considerarmos o

intervalo de cinco anos entre a defesa da livre-docência e o eventual concurso
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para professor titular. Em funçäo do desempenho geral do Departamento,

justifica-se a manutenção solicitada do cargo de professor titular. Justificativa

reforçada, se levarmos em consideração os dados da Unidade, composta por 9

Departamentos. Biologia, Computação e Matemática, Educação, lnformaçäo e

Comunicação, Física, Música, Psicologia e Química, Física e Matemática e

Psicologia e Educação, que somam 26 associados com mais de cinco anos de

titulação, num total de 207 docentes, incluindo-se os atuais 25 titulares. Nos

últimos 5 anos, 3 departamentos não colocaram cargo em concurso (Física,

Música e Psicologia); DCM e DEDIC colocaram 1, Química 3 e Biologia 5,

Fisica e Matemática 5, Departamento de Psicologia e Educação, 1. Esse

quadro se repete nos últimos 10 anos, com pequenas alterações e nos mostra

que há um desequilíbrio entre os departamentos, no que se refere à massa

crítica, salientando-se os de Biologia, Fisica e Matemática, e Química. Saliente-

se que dos 7 Programas de Pós-Graduação arrolados de outros

departamentos, excluindo-se o de Educaçäo que se iniciou em 2010, cinco

obtiveram a nota 5 na avaliação trienal 200412006 (Entomologia, Biologia

Comparada, Física Aplicada à Medicina e Biologia, Psicologia e Química).

Psicobiologia tem a nota 7. Esses dados demonstram que não apenas o

Departamento de Biologia faz jus à manutençäo do cargo de titular, proveniente

de aposentadoria, como também a situação da Unidade o justifica, cabendo a

esta avaliar em qual departamento alocá-lo entre aqueles que dispöem de mais

de um associado. Conclusäo: sou favorável a manutençäo do cargo na

Unidade, cabendo a ela decidir em qual departamento alocá-lo, dentre aqueles

que oferecem condiçöes para competição, incluindo-se, evidentemente, o

Depa rlamento de ca." Nada mais avendo a tratar, o Senhor Presidente

agradece a presença d encerrada a reunião às 15h. Do que,

para constar, Renata de Góes C. P. T. dos

Reis, Analista Administrativo ria Geral, designada pelo Senhor

Secretário Geral, lavrei e sol citei que fosse digitada esta Ata, que será

assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for discutida e

aprovada e por mim assinada. São Paulo, 2 de maio de 2012.


