
 

289ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos 1 

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

Reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do 3 

Prof. Dr. Jose Vicente Caixeta Filho, com o comparecimento dos seguintes Senhores 4 

Conselheiros: Professores Doutores Marcelo de Andrade Roméro, Valdecir de Assis Janasi, 5 

Jackson Cioni Bittencourt, Carlos Gilberto Carlotti Junior e Prof.ª Dr.ª Terezinha de Jesus 6 

Andreoli Pinto. Presentes, também, os suplentes professores doutores Silvana Martins 7 

Mishima, Alexandre Nolasco de Carvalho e Margarida Maria Krohling Kunsch. Presente, 8 

ainda, o Senhor Secretário Geral, Ignacio Maria Poveda Velasco. Ausente a representante 9 

discente Srtª Marcela Silva Carbone. PARTE I – EXPEDIENTE. Havendo número legal, o 10 

Senhor Presidente inicia a sessão, informando que as atas das reuniões dos dias 04.08 e 11 

15.9.2014 serão discutidas e votadas na próxima reunião. Ato seguinte, o Senhor Presidente 12 

passa a suas comunicações, aproveitando o ensejo para dar as boas vindas aos suplentes, 13 

informando que o suplente terá a mesma participação do titular na reunião e, na ausência do 14 

titular, terá direito a voto. Na sequência, não havendo comunicações dos Senhores 15 

Conselheiros, o Senhor Presidente passa à PARTE II - ORDEM DO DIA. DISCUSSÃO DE 16 

TEMA. CRITÉRIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR TITULAR. O 17 

Senhor Presidente abre a discussão passando a palavra ao Senhor Secretário Geral. Este, 18 

por sua vez, apresenta aos Senhores Conselheiros as tabelas referentes à distribuição dos 19 

cargos de Professor Titular na Universidade de São Paulo, elaboradas pela Secretaria 20 

Geral. Informa que o número de cargos de Professor Titular é de 1.328, sendo que 1.246 21 

estão nas Unidades e 82 estão no Banco da Universidade. Informa, também, que dos 1.246 22 

cargos de professores titulares que estão nas unidades, 321 são por empréstimo e 925 são 23 

“permanentes”; desses, 234 são permanentes com portarias e 691 são permanentes 24 

“históricos”. Sendo que o Decreto nº 29.676, de 25 de novembro de 1988, concedeu 227 25 

cargos e a Lei nº 11.164, de 26 de junho de 2002, concedeu 400 cargos. O Senhor 26 

Secretário Geral alerta que a CAA tem duas funções principais: gerenciar os cargos de 27 

Professor Titular e equalizar a sua distribuição nas unidades em relação à Universidade 28 

como um todo, corrigindo as distorções, assim como o Banco da Universidade tem como 29 

função atender às unidades novas e as novas áreas de conhecimento criadas dentro da 30 

Universidade. Em seguida, o Senhor Secretário Geral passa à leitura das Diretrizes gerais 31 

para distribuição e concessão de cargos de Professor Titular aprovadas pelo Conselho 32 

Universitário em 19.8.2003. O Senhor Presidente questiona se faz sentido para a CAA 33 

trabalhar com bancos de cargos e o que precisamente significam os termos “Banco da 34 

Unidade” e “Banco da Universidade”. Ressalta que a CAA tem um papel importante a 35 

desempenhar na destinação dos novos cargos, já para os cargos “históricos” defende que 36 

as regras sejam bem claras e bem definidas. O Senhor Secretário Geral responde que lendo 37 
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o inciso primeiro das Diretrizes é possível identificar três possíveis locais para os cargos de 38 

Professor Titular, o Departamento, o “Banco da Unidade” e o “Banco da Universidade”. 39 

Considerando que há algumas distorções na distribuição dos cargos de professor titular no 40 

âmbito da Universidade de São Paulo, com algumas unidades abaixo da média e outras 41 

acima, o Senhor Secretário Geral questiona quando e como será o procedimento para 42 

equalizar a distribuição dos cargos no âmbito da Universidade. O Senhor Secretário Geral 43 

indaga aos Senhores Conselheiros a quem pertence os cargos de Professor Titular, 44 

afirmando que os mesmos pertencem à Universidade. O Conselheiro Carlos Gilberto Carlotti 45 

Junior defende que sejam mudadas as Diretrizes de distribuição de Cargo e que sejam 46 

analisados todos os casos em que as unidades/departamentos estiverem com suas médias 47 

abaixo de 15% de Professor Titular, Unidade por Unidade. Em casos como o da EACH, que 48 

está muito abaixo da média, defende que seja feito um plano de metas para a Unidade, 49 

vinculando-o à obtenção de um determinado número de cargos de Professor Titular que leve 50 

a Unidade à média da Universidade. Propõe que a CAA trabalhe com três categorias de 51 

unidades: as que estão na média, as que estão acima da média e as que estão abaixo da 52 

média. No primeiro caso, a CAA pode cobrar das unidades critérios para distribuição de 53 

cargos de Professor Titular vagos; para as unidades que estão acima da média e abaixo da 54 

média, compete à CAA a intervenção. Nas unidades acima da média, a CAA pode interferir 55 

buscando a equalização e, para as que estão abaixo da média, a CAA pode construir um 56 

plano de metas para que elas atinjam a média, futuramente. O Senhor Presidente, aproveita 57 

a ocasião para colocar em discussão a possibilidade de a CAA negar um cargo para uma 58 

Unidade e transferi-lo a outra, considerando que as vagas de Professor Titular pertencem à 59 

Universidade. O Cons. Marcelo Andrade Roméro diz que CAA poderia trabalhar com a 60 

média Regimental, ou seja, os departamentos devem ter dois cargos de Professor Titular de 61 

caráter definitivo e os demais cargos são da Universidade. O Cons. Valdecir de Assis Janasi 62 

alerta que é preciso pensar a Universidade para o futuro e pensar a questão das unidades 63 

novas e, se for necessário, reservar vagas do Banco da Universidade para elas; além disso, 64 

alerta que é preciso estabelecer normas simplificadas e delegar às Unidades a elaboração 65 

de seus próprios critérios e afirma que unidades que criarem critérios inadequados vão 66 

arcar, depois, com as consequências. Em relação aos cargos de Professor Titular, o 67 

Conselheiro defende que sejam deixados os definitivos como estão nas unidades e que a 68 

CAA trabalhe apenas com os cargos por empréstimos. O Senhor Secretário Geral indaga 69 

como será possível corrigir as distorções históricas, existentes na Universidade, trabalhando 70 

apenas com os cargos por empréstimo. O Cons. Valdecir de Assis Janasi diz que a solução 71 

para resolver as distorções é retirando os emprestados das unidades que estão acima da 72 

média e distribuindo para aquelas que estão abaixo da média. Acrescenta que o 73 

desequilíbrio existente na Universidade está em poucas unidades quando se considera 74 
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apenas os cargos permanentes, por exemplo, são apenas 8 unidades que estão acima da 75 

média de 20% de cargo de Professor Titular, sendo que esse desequilíbrio aumenta 76 

consideravelmente quando se considera os cargos por empréstimos. Como unidades acima 77 

da média, o Conselheiro cita, por exemplo, o IQ (24,1%), e a ESALQ (23.6%). O Senhor 78 

Presidente chama a atenção para o fato de que, mesmo que a Unidade tenha seu próprio 79 

critério interno de distribuição dos cargos de Professor Titular, a CAA deve ter conhecimento 80 

das decisões tomadas pela Unidade. A Cons. Terezinha de Jesus Andreoli Pinto externa 81 

sua dúvida em relação aos procedimentos de hospedagem do concurso de Professor Titular 82 

e a possibilidade de concurso supradepartamental ou por área de conhecimento, pois, hoje, 83 

mesmo que o concurso seja promovido por área de conhecimento agregando diversos 84 

docentes dos vários departamentos, depois o docente termina retornando ao seu 85 

departamento de origem. O Cons. Jackson Cioni Bittencourt concorda que essa é uma 86 

questão preocupante, porque quando tem um concurso de Professor Titular na Unidade tem 87 

que ser sediado no Departamento, não se beneficia o conceito supradepartamental. O Cons. 88 

Carlos Gilberto Carlotti Junior questiona se a entrada de um docente externo ou a criação de 89 

uma legislação superior não ajudaria nesse aspecto. A Cons. Terezinha de Jesus Andreoli 90 

Pinto acredita que sim. A Consª. Silvana Martins Mishima informa que a Escola de 91 

Enfermagem de Ribeirão Preto segue um modelo parecido com o da Faculdade de Medicina 92 

de Ribeirão Preto, pois todos os docentes, de todos os departamentos, são convidados a 93 

participar e preencher um instrumento de identificação, indo o cargo para o Departamento 94 

com maior pontuação. Na oportunidade, o Senhor Presidente encaminha uma proposta de 95 

revisão das Diretrizes gerais para distribuição e concessão de cargos de Professor Titular, 96 

determinado que, em um primeiro momento, o Cons. Carlos Gilberto Carlotti Junior fique 97 

responsável por uma primeira versão do documento que, na sequência, será encaminhado 98 

ao Senhor Presidente e, posteriormente, circulará entre todos os membros. Em seguida, o 99 

Senhor Presidente informa que a próxima reunião da CAA será no dia 3 de novembro, na 100 

qual serão submetidos os processos que já estão na Secretaria Geral e já podem ser 101 

incluídos na Pauta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença 102 

de todos, dando por encerrada a reunião às 16h40. Do que, para constar, eu 103 

__________________________________, Renata de Góes C. P. T. dos Reis, lavrei e 104 

solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros 105 

presentes à sessão em que a mesma for discutida e aprovada, e por mim assinada. São 106 

Paulo, 06 de outubro de 2014. 107 


