
272ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. 1 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e doze, às dez horas, reúne-se na Sala B, 2 

a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Luiz Roberto 3 

Giorgetti de Britto, com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: 4 

Professores Doutores Benedito Carlos Maciel, Flávio Ulhoa Coelho, Ignácio Maria 5 

Poveda Velasco, Marcelo de Andrade Roméro e Sandra Margarida Nitrini. Havendo 6 

número legal, o Senhor Presidente inicia a sessão, colocando em discussão e votação 7 

a Ata da 271ª sessão, realizada em 21.05.12, sendo a mesma aprovada. Nesta 8 

oportunidade, o Sr. Presidente esclarece sobre a necessidade de solicitar a 9 

atualização do número de cargos de Professor Titular junto ao Banco de Cargos da 10 

Universidade. Relembra que a distribuição de cargos de 2010 não foi concluída, pois o 11 

processo de pedido de cargos de Professor Titular foi atropelado pelo pedido de 12 

cargos de Professor Doutor, mas agora que a ALESP já aprovou a liberação dos 13 

cargos e a USP já os recebeu, sugere que se retome a conversa sobre o pedido de 14 

cargos de Professor Titular junto ao Magnífico Reitor. Esclarece que a USP havia 15 

pedido 200 cargos e solicita que o Senhor Secretário Geral agende uma reunião com 16 

M. Reitor para retomar a solicitação junto à Assembleia Legislativa. Ato seguinte, 17 

solicita a inclusão de dois processos na Ordem do Dia, ao que todos concordam. 18 

Nenhum dos Conselheiros querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente passa à 19 

PARTE II - ORDEM DO DIA. Em discussão: PROCESSOS A SEREM 20 

REFERENDADOS. 1 - PROCESSO 2011.1.1396.42.3 – DEPARTAMENTO DE 21 

ANATOMIA - ICB - Solicita autorização para inclusão no texto do edital de abertura do 22 

concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, no programa de 23 

Anatomia Geral, a possibilidade de candidatos do exterior realizarem as provas em 24 

língua inglesa. 2 - PROCESSO 2012.1.12557.1.7 – INSTITUTO DE RELAÇÕES 25 

INTERNACIONAIS - Proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa denominado 26 

Centro Ibero-Americano (NAP-CIBA). 3 - PROCESSO 2012.1.617.42.7 – 27 

DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA - ICB - Solicita autorização para inclusão no 28 

texto do edital de abertura do concurso para provimento de um cargo de Professor 29 

Doutor, no programa de Imunologia, a possibilidade de candidatos do exterior 30 

realizarem as provas em língua inglesa. São referendados em bloco os despachos do 31 

Senhor Presidente, favoráveis às solicitações. Relator: Prof. Dr. BENEDITO 32 

CARLOS MACIEL - 1 - PROCESSO 2011.1.3228.86.2 – ESCOLA DE ARTES, 33 

CIÊNCIAS E HUMANIDADES - Proposta de alteração dos artigos 122 e 125 do 34 

Regimento Geral.- Ofício do Diretor da EACH, Prof. Dr. José Jorge Boueri Filho, ao 35 

Procurador Geral da USP, Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, 36 

encaminhando a proposta de alteração do artigo 122 do Regimento Geral, com a 37 



inclusão de parágrafo único, tendo em vista a inexistência de Departamentos na EACH 38 

(31.10.11). - Parecer da PG: observa que há certa impropriedade na redação do 39 

dispositivo do art. 122 referindo-se à “criação” dos cargos da carreira docente, pois, a 40 

rigor, a criação dos cargos públicos, como já reiteradamente decidido pelo Tribunal de 41 

Contas do Estado, há de ser sempre feita por lei em sentido estrito. Portanto, o art. 42 

122 não poderia utilizar a expressão “criados”, mas, sim, o termo “distribuídos”, pois é 43 

este ato que ele pretende regular. Assim, a lei cria o cargo e ele é distribuído segundo 44 

o procedimento previsto no art. 122 do Regimento Geral. Observa, também, que tal 45 

dispositivo, ao cuidar dos cargos da carreira docente prevê apenas a hipótese de 46 

distribuição para cada Departamento, sem referência às Unidades que não se dividem 47 

em Departamentos. Explica que a redação sugerida pode levar a uma má 48 

compreensão, ao estatuir que “os cargos da carreira docente serão criados nas 49 

Unidades” sem maiores esclarecimentos. Recomenda uma nova redação à proposta 50 

da EACH, já incluindo a atualização do caput do art. 122 do Regimento Geral. Além 51 

disso, a mera alteração do art. 122, sem revisão sistemática das demais previsões do 52 

Regimento Geral, poderia gerar contradições. A fim de evitar-se esta situação, sugere 53 

que a proposição do d. consulente seja acompanhada de proposta de modificação, 54 

também, do art. 125 do Regimento Geral, o qual rege a realização dos concursos da 55 

carreira docente apenas das Unidades que se organizam em Departamentos. Devolve 56 

os autos à Unidade para análise, pela Congregação, da conveniência de apresentação 57 

de proposta de alteração do Regimento Geral (17.01.12). - Parecer da Congregação: 58 

aprova a recomendação da PG-USP, de alteração dos arts. 122 e 125 do Regimento 59 

Geral (15.02.12).- Manifestação da PG: tendo em vista que a Congregação acatou as 60 

sugestões da PG-USP no que tange a alteração dos artigos 122 e 125 do Regimento 61 

Geral, encaminha os autos à CLR (23.02.12).- Parecer da CLR: aprova, por 62 

unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do relator, Prof. Dr. Luiz Nunes de 63 

Oliveira, favorável à proposta de alteração dos artigos 122 e 125 do Regimento Geral 64 

(14.03.12).- O Conselho Universitário retirou os autos de pauta, para análise da 65 

matéria pela Comissão de Atividades Acadêmicas (20.06.12). A CAA aprova o parecer 66 

do relator, favorável à alteração dos artigos 122 e 125 do Regimento Geral, conforme 67 

proposta encaminhada. O parecer é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação do 68 

Diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP de modificação do 69 

Regimento Geral da USP no que tange à distribuição de cargos e concursos docentes, 70 

uma vez que o Regimento vigente não atende às especificidades das Unidades de 71 

Ensino que não estão organizadas em Departamentos. A proposta foi analisada pela 72 

Procuradoria Geral, que elaborou parecer favorável e sugestão de modificação no 73 

texto dos artigos 122 e 125, tendo sido aprovada pela Procuradoria Geral. A proposta 74 



parece bem formulada e atende adequadamente às especificidades das Unidades não 75 

organizadas em Departamentos, de modo que o parecer é favorável à aprovação.” O 76 

Cons. Benedito propõe que esta alteração seja aprovada nestes termos propostos, 77 

mas que seja realizado um estudo, para que a alteração do artigo 122 do Regimento 78 

Geral seja mais ampla, tendo em vista que envolve, inclusive, outras alterações, como 79 

por exemplo, do art. 39, inciso XII, pois a Congregação não cria cargos. O Senhor 80 

Presidente propõe que este assunto seja discutido posteriormente, já que a CAA 81 

identificou incongruência. 2 - PROCESSO 2004.1.363.58.3 – FACULDADE DE 82 

ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 83 

Apoio à Cultura e Extensão em Diagnóstico Odontológico – NACE-NACEDO, referente 84 

ao período 2008-2010.- Informação da Presidente da Comissão de NACEs, Prof.ª Dr.ª 85 

Marina Mitiyo Yamamoto, recomendando ao Núcleo aprimorar a organização das 86 

informações presentes no relatório, acompanhar e divulgar o público alvo das 87 

atividades, evidenciando também os indicadores de mensuração dos resultados 88 

alcançados em suas atividades. Com base no relatório Bienal de Atividades 2008-89 

2010 observa que as atividades desenvolvidas concentram-se em diagnósticos, sendo 90 

seus resultados mais direcionados à pesquisa científica. Desse modo a interface com 91 

as atividades de cultura e extensão mostram-se prejudicadas; ou seja, evidenciando 92 

tratar-se apenas de prestação de serviço à comunidade. Recomenda ao NACE-93 

NACEDO diagnosticar as deficiências percebidas nos laudos radiográficos e, com 94 

base nestes diagnósticos, elaborar ações de conscientização, educação e formação 95 

de agentes multiplicadores para atuar diretamente com a comunidade atendida 96 

(20.12.11).- Informação do Coordenador do NACE-NACEDO, Prof. Dr. Plauto C. A. 97 

Watanabe, à Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, encaminhando algumas 98 

observações sobre a informação de 20.12.11 (1º.02.12). - Parecer da Congregação 99 

da FORP: aprova o Relatório Bienal de Atividades do NACE-NACEDO (16.04.12).- 100 

Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: com base nos pareceres de 101 

assessores ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório Bienal de Atividades (2008-102 

2010), do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Diagnóstico Odontológico – 103 

NACE-NACEDO e toma ciência das informações de 20.12.11, bem como das 104 

recomendações sugeridas ao Núcleo e a ciência de seu Coordenador (21.06.12). A 105 

CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do 106 

Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Diagnóstico Odontológico – NACE-107 

NACEDO, referente ao período 2008-2010. O parecer do relator é do seguinte teor: “A 108 

análise do relatório de atividades permite constatar que este Núcleo apresentou, no 109 

período, um conjunto amplo e significativo de atividades em consonância com seus 110 

objetivos. O Núcleo agrega além de 12 docentes da USP, estudantes de graduação, 111 



pós-graduação e estagiários. Foram atendidos, ao longo do período, 3.015 pacientes; 112 

houve registro de patente de programa de computador, bem como o relato de prêmio 113 

outorgado pela Editora Abril, Prêmio Saúde 2008, categoria Saúde da Mulher. As 114 

atividades do Núcleo incluíram a orientação e conclusão de expressivo número de 115 

especialistas em Radiologia Odontológica e Imagenologia, bem como produção 116 

científica substancial, que inclui a publicação de artigos em periódicos nacionais e em 117 

revistas de circulação internacional. O Núcleo vem se mantendo financeiramente com 118 

recursos de convênio com o Sistema Único de Saúde e da renda industrial advindos 119 

de pessoas físicas que procuram atendimento. São relatadas, também, as atividades 120 

do Núcleo no contexto da formação de pessoal em nível de graduação, pós-graduação 121 

e especialização. Do mesmo modo, reporta-se a divulgação de conhecimentos à 122 

sociedade através da imprensa (jornais e televisão). Com base nestes elementos, 123 

considero que o relatório pode ser aprovado.” O Senhor Presidente manifesta que é 124 

preciso observar nos relatórios dos NAPs e NACEs, se fica claro para os relatores se 125 

os trabalhos são realizados pelo grupo ou individualmente. Sugere que a CAA solicite 126 

às Pró-Reitorias que incluam mais um item nos formulários dos relatórios bienais e 127 

quinquenais, que demonstre essa interdisciplinaridade, ressaltando a importância 128 

dessa interação. O Cons. Poveda questiona o papel da CAA nesses processos. O 129 

Senhor Presidente esclarece que já aconteceu de a CAA devolver processos para 130 

melhores esclarecimentos. Informando, ainda, que atualmente o Co delegou à CAA o 131 

veredito final na criação de núcleos. O Cons. Poveda questiona quais os parâmetros 132 

utilizados para avaliar os núcleos e solicita que os formulários utilizados por eles sejam 133 

encaminhados aos membros da CAA, para análise. 3 - PROCESSO 2009.1.16475.1.1 134 

– NÚCLEO DE PSICOPATOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL E 135 

AÇÕES COMUNICATIVAS EM SAÚDE PÚBLICA - Relatório Bienal de Atividades do 136 

Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas 137 

em Saúde Pública – NACE-NUPSI, referente ao período 2009-2011.- Informação do 138 

Coordenador do NACE-NUPSI, Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo, à Pró-Reitora de Cultura 139 

e Extensão Universitária, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 140 

(27.02.12).- Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: com base nos pareceres 141 

de assessores ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório Bienal de Atividades 142 

(2009-2011), do Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e 143 

Ações Comunicativas em Saúde Pública – NACE-NUPSI (21.06.12). A CAA aprova o 144 

parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 145 

Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde 146 

Pública – NACE-NUPSI, referente ao período 2009-2011. O parecer do relator é do 147 

seguinte teor: “A análise do relatório de atividades permite constatar que este Núcleo 148 



apresentou, no período, um conjunto amplo e significativo de atividades em 149 

consonância com seus objetivos. O Núcleo agrega além de docentes de várias 150 

Unidades da USP, estudantes de graduação e pós-graduação. Entre as atividades 151 

desenvolvidas destaca-se: 1) organização do I Colóquio Internacional NUPSI 152 

Invenções Democráticas em Interação, com aproximadamente 400 participantes; 2) 153 

parceria com a Autêntica Editora para a implementação da Coleção Invenções 154 

Democráticas, resultando no lançamento dos 3 primeiros livros; 3) organização do site 155 

www.nupsi.org; 4) parcerias com o Curso de Psicopatologia e Saúde Pública Materno-156 

Infantil da Faculdade de Saúde Pública da USP, com o Instituto Norberto Bobbio – 157 

Cultura, Democracia e Direitos Humanos, bem como com a Divisão de Tecnologia 158 

Social do Escritório de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Mato 159 

Grosso; 5) Desenvolvimento dos projetos Invenções Democráticas no Quilombo e 160 

Autoformação Local Pinheiros. Com base nestes elementos, considero que o relatório 161 

pode ser aprovado.” Relator: Prof. Dr. FLÁVIO ULHOA COELHO - 1 - 162 

PROTOCOLADO 2012.5.359.17.4 – FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 163 

PRETO - Solicita a permanência dos cargos de Professor Titular nºs 219991, 154318 e 164 

221996, vagos em decorrência das aposentadorias dos Professores Doutores Juan 165 

Stuardo Yazzle Rocha, Anette Hoffmann e Antonio Carlos Pereira Martins, dos 166 

Departamentos de Medicina Social, Fisiologia e Cirurgia e Anatomia, respectivamente, 167 

na Unidade. A CAA aprova o parecer do relator, favorável às permanências dos 168 

cargos de Professor Titular, nºs 219991, 154318 e 221996, vagos em decorrência das 169 

aposentadorias dos Professores Doutores Juan Stuardo Yazzle Rocha, Anette 170 

Hoffmann e Antonio Carlos Pereira Martins, respectivamente, na Unidade. O parecer 171 

do relator é do seguinte teor: “Trata-se de um pedido de permanência de três cargos 172 

de professores titulares na FMRP em decorrência das aposentadorias dos Professores 173 

Doutores Juan Stuardo Yazzle Rocha (Departamento de Medicina Social), Anette 174 

Hoffmann (Fisiologia) e Antonio Carlos Pereira Martins (Cirurgia e Anatomia). 175 

Observando o novo entendimento dessa Comissão de Atividades Acadêmicas quanto 176 

à permanência de cargos de professores titulares, a Faculdade de Medicina de 177 

Ribeirão Preto solicita que os três cargos em questão fiquem à disposição da Unidade 178 

sem uma prévia alocação a nenhum departamento específico. Dentro de sua tradição, 179 

a FMRP possui uma Comissão que, após uma profunda análise dos currículos dos 180 

Professores Associados, estabelece o departamento onde estará alocado o cargo. 181 

Tendo em vista as diretrizes entregues, a CAA reconhece o mérito desse 182 

procedimento e o apoia. Resta-nos, então, analisarmos o mérito da FMRP sobre a 183 

pertinência ou não da solicitação de permanência dos cargos. Dos 325 docentes da 184 

FMRP, 64 são professores titulares (19,7% do total, número próximo à média global da 185 



USP). Também, 94 são professores associados, o que nos dá uma relação de 1,47 186 

associado por titular, número também compatível com o restante da Universidade. 187 

Desses, 39 possuem o título de Livre-Docente há mais do que 5 anos. Nota-se que 55 188 

dos professores associados possuem bolsas de Produtividade em Pesquisa pelo 189 

CNPq, sendo que 21 como PQ-1, o que demonstra a competência do corpo docente 190 

nesse nível da carreira. A grande maioria dos professores associados está ativa em 191 

pesquisa de muito bom nível e engajada na efetiva formação de recursos humanos da 192 

área. Estou também convencido que inúmeros docentes da FMRP já possuem a 193 

qualificação necessária para ascender ao topo da carreira. Três quartos dos 194 

programas de pós-graduação possuem nota CAPES entre 5 e 7, mostrando assim a 195 

qualidade científica dos cursos oferecidos pela FMRP. Após uma análise dos números 196 

globais da FMRP e, em particular, da qualificação de seus professores associados, 197 

estamos convencidos de que os três cargos em questão devem permanecer à 198 

disposição da FMRP para alocação nos departamentos dentro de sua política 199 

científica.” 2 - PROCESSO 2011.1.9318.1.4 – INSTITUTO DE FÍSICA - Proposta de 200 

criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Física Nuclear e suas Aplicações: Centro 201 

de Instrumentação com Aceleradores. - Parecer CoPq: aprova a criação do referido 202 

Núcleo, no âmbito do Programa da Reitoria de Incentivo à Pesquisa (1º.06.11). - 203 

Parecer da COP: aprova o parecer do relator, favorável à criação do Núcleo de Apoio 204 

à Pesquisa em Física Nuclear e suas Aplicações: Centro de Instrumentação com 205 

Aceleradores (08.08.11).- Parecer da Câmara dos Núcleos de Apoio à Pesquisa: 206 

solicita alteração do § 1º do artigo 4º do anteprojeto de regimento do Núcleo de Apoio 207 

à Pesquisa em Física Nuclear e suas Aplicações (NAFNA), tendo em vista que a 208 

expressão ‘membros natos’ não existe amparo legal (12.09.11).- Ofício da 209 

Coordenadora do Núcleo, Prof.ª Dr.ª Alinka Lépine, ao Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. 210 

Dr. Marco Antonio Zago, encaminhando a nova proposta de regimento e a nova 211 

proposta de gestão do NAFNA (07.10.11).- Ofício da Coordenadora do NAFNA ao Pró-212 

Reitor de Pesquisa, consultando a Câmara de Núcleos sobre quais os procedimentos 213 

e regras adotadas pela Câmara no caso de solicitação de mudança de coordenador de 214 

NAP, principalmente um NAP recém-criado (21.10.11).- Informação do Coordenador 215 

da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Frank Michael Forger, 216 

encaminhando a resposta à consulta da coordenadora do NAFNA (07.12.11).- Ofício 217 

da Coordenadora do NAFNA ao Pró-Reitor de Pesquisa, sugerindo o nome do Prof. 218 

Dr. Dirceu Pereira, Professor Titular do IF e atual diretor do Laboratório Aberto de 219 

Física Nuclear, para exercer o cargo de coordenador do NAFNA (24.04.12).- Parecer 220 

da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação da proposta de 221 

criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Física Nuclear e suas Aplicações: Centro 222 



de Instrumentação com Aceleradores (NAFNA), coordenado pelo Prof. Dr. Dirceu 223 

Pereira (06.06.12). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à criação do Núcleo 224 

de Apoio à Pesquisa de Física Nuclear e suas Aplicações: Centro de Instrumentação 225 

com Aceleradores – NAP-NAFNA. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se 226 

de uma solicitação de criação de um Núcleo de Apoio à Pesquisa de Física Nuclear e 227 

suas Aplicações: Centro de Instrumentação com Aceleradores (NAFNA), formulada 228 

por intermédio do Instituto de Física, tendo como coordenadora a Prof.ª Alinka Lepine. 229 

Essa proposta foi objeto de análise de uma Comissão Avaliadora nomeada pelo Pró-230 

Reitor de Pesquisa dentro do Programa da Reitoria de Apoio à Pesquisa, lançado em 231 

maio de 2011. O Núcleo em questão obteve parecer favorável dentro da categoria C 232 

do programa e, posteriormente, aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. A demora em 233 

vir para aprovação da CAA deveu-se a uma negociação quanto a aspectos de seu 234 

Regimento interno e, posteriormente, à troca de seu coordenador. Com a indicação 235 

feita em abril do presente ano e subsequente aprovação pela Câmara de Núcleos de 236 

Apoio à Pesquisa, passa a coordenar o NAFNA o Prof. Dirceu Pereira. Sou da opinião 237 

que a CAA deve homologar as aprovações feitas no âmbito da Pró-Reitoria de 238 

Pesquisa quanto à criação do Núcleo em questão.” Relator: Prof. Dr. IGNÁCIO 239 

MARIA POVEDA VELASCO - 1 - PROCESSO 2010.1.2622.16.7 – FACULDADE DE 240 

ARQUITETURA E URBANISMO - Solicita reconsideração da decisão da CAA de 241 

14.03.2011, que aprovou parecer contrário à permanência do cargo de Professor 242 

Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Wilson Edson Jorge, no 243 

Departamento de Projeto. O pedido foi aprovado pela Congregação da FAU em 244 

08.11.10. Tendo em vista a decisão contrária da CAA, o referido cargo foi devolvido ao 245 

Banco de Cargos da Universidade. A CAA aprova o parecer do relator, contrário à 246 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do 247 

Prof. Dr. Wilson Edson Jorge, no Departamento de Projeto. O parecer do relator é do 248 

seguinte teor: “O Departamento de Projeto da FAU (AUP) apresenta, em 24.04.2012, 249 

recurso contra a decisão da CAA que, em sessão realizada em 14.03.2011, negou a 250 

permanência do cargo de titular ocupado pelo Prof. Wilson Edson Jorge, aposentado, 251 

determinando a sua devolução para o Banco de Cargos da Universidade, aduzindo, 252 

para tal, as razões constantes a fls. 32 e 33 dos autos. Analisando a situação 253 

apresentada  pelo Departamento, conforme quadros de fls. 34 a 52 atualizados para 254 

2012, e as razões que levaram a relatora anterior a recomendar a manutenção de 255 

apenas um dos cargos pleiteados em 2010, observamos o seguinte: 1) Com a 256 

realização do concurso de titular, no qual resultou nomeada a Prof.ª Dr.ª Maria Cecília 257 

Loschiavo dos Santos, a proporção de titulares para o total de docentes no 258 

Departamento passou de 9,7 para 10. 2) Em relação ao número de associados com 259 



mais de 5 anos na função, o Departamento passou de 1 em 6 (16,6%) para 2 em 9 260 

(22,2%). 3) No tocante à atuação dos docentes na Pós-Graduação, houve pequena 261 

alteração na ministração de aulas por parte de um dos associados, permanecendo o 262 

outro sem orientação de alunos. 4) A produção científica dos associados, como um 263 

todo, apresenta melhoras, principalmente em relação aos novos associados, embora 264 

um deles não apresente publicação nos últimos 5 anos. 5) O envolvimento institucional 265 

evidenciado por atividade administrativa, não apresenta alteração substancial em 266 

relação à situação de 2010, permanecendo a ausência praticamente completa de 267 

engajamento por parte de um docente. Parecer: Tomando por base dos dados 268 

reapresentados, que não acrescentam substancialmente àqueles de 2010, 269 

principalmente no tocante à proporção titulares/docentes e titulares/associados, 270 

entendo deva este colegiado manter a decisão tomada em 14.03.2011 (fls. 24), 271 

podendo reanalisar a situação após a aposentadoria de um dos titulares, que ocorrerá 272 

nos próximos meses, mediante a devida solicitação do Departamento e da Unidade. 273 

Por oportuno parece conveniente notar que a relação titulares/docentes de um dos 274 

três Departamentos da Unidade excede a média verificada na USP (ver tabela 10 às 275 

fls. 50).” 2 - PROCESSO 2012.1.651.46.3 – INSTITUTO DE QUÍMICA - Solicita 276 

autorização para que os concursos do Departamento de Química Fundamental sejam 277 

realizados nos idiomas português e inglês. A CAA aprova o entendimento exposto no 278 

parecer do relator. As autorizações para realização de concursos em língua 279 

estrangeira devem ser feitas caso a caso. O parecer do relator é do seguinte teor: 280 

“Trata-se de pedido de autorização, formulado pelo Departamento de Química 281 

Fundamental do Instituto de Química, para que ‘doravante os concursos públicos de 282 

títulos e documentos para provimento de cargos de Professor Doutor (...) possam ser 283 

realizados tanto em português quanto em outro idioma, o inglês’. O pedido justifica-se, 284 

segundo a solicitação, pelo interesse na vinda de profissionais qualificados do exterior, 285 

os quais, em decorrência de dificuldades em participar de concursos, por conta das 286 

provas serem realizadas na língua portuguesa, passariam, dessa forma, a estar em 287 

condições de concorrer com os demais candidatos. É o relatório. Parecer. 288 

Preliminarmente, causa estranheza o fato do pedido em epígrafe, ao que parece, não 289 

ter sido encaminhado pela Diretoria da Unidade, razão pela qual resta a dúvida quanto 290 

ao interesse desta na referida solicitação. A CAA, com base no disposto no artigo 135, 291 

§ 8º do Regimento Geral da USP, já deferiu pedidos que tais, inclusive do próprio IQ 292 

(PROTOCOLADO 2012.5.52.46.0 – Ata da Reunião de 21.05.2012, p.8). Contudo, tais 293 

solicitações foram sempre pontuais. Desta vez, trata-se de autorização geral, para 294 

todos os concursos dessa natureza, a serem realizados doravante no Departamento. 295 

A questão é controversa no âmbito da Universidade e mereceu reunião conjunta para 296 



análise entre a CAA e a CLR, cujas conclusões ainda não foram sacramentadas. A 297 

redação do Regimento Geral no dispositivo mencionado, ao falar em ‘justificado 298 

interesse’ e ‘a critério da CAA’, parece sugerir que as autorizações sejam deferidas 299 

caso a caso, após avaliação por este órgão, das razões que embasam o pedido. 300 

Nesse sentido, entendo que o pedido, tal como formulado, não deva ser deferido, sem 301 

prejuízo do mérito do mesmo.” 3 - PROTOCOLADO 2011.5.1467.1.8 – NÚCLEO DE 302 

APOIO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL - Relatório Quinquenal de Atividades 303 

do Núcleo de Apoio Social, Cultural e Educacional – NACE-NASCE, referente ao 304 

período 2006-2010 e solicitação de renovação de suas atividades.- Ofício do 305 

Coordenador do Núcleo de Apoio Social, Cultural e Educacional – NACE-NASCE, 306 

Prof. Dr. Ulisses Ferreira de Araújo, à Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, 307 

Prof.ª Dr.ª Maria Arminda do Nascimento Arruda, encaminhando o Relatório 308 

Quinquenal de Atividades do Núcleo, bem como a solicitação de renovação das 309 

atividades (22.10.10).- Informação da Presidente da Comissão de NACEs, Prof.ª Dr.ª 310 

Marina Mitiyo Yamamoto, recomendando ao Núcleo aprimorar a organização das 311 

informações presentes no relatório, acompanhar e divulgar o público alvo das 312 

atividades, evidenciando também os indicadores de mensuração dos resultados 313 

alcançados em suas atividades. Destaca que para a realização das ações previstas 314 

pelo NACE é necessária a definição de um espaço sede das atividades, onde seja 315 

possível organizar e auxiliar os projetos ambicionados, possuindo de forma 316 

centralizada e estruturada a gestão dos recursos humanos e financeiros existentes. 317 

Deste modo, recomenda ao NACE-NASCE que defina com mais clareza as atividades 318 

realizadas e desenvolva uma maior articulação com a pesquisa, agregando importante 319 

valor aos resultados alcançados. Sugere, ainda, a avaliação dos impactos nas 320 

comunidades contempladas com os programas realizados pelo Núcleo, de forma a 321 

aprimorar as atividades e difundir o conhecimento gerado. Recomenda, também, que 322 

se trabalhe no sentido de que as atividades desenvolvidas não fiquem somente na 323 

comunidade externa e que elas também contemplem a comunidade USP (20.12.11).- 324 

Informação do Coordenador do NACE-NASCE à Pró-Reitora de Cultura e Extensão 325 

Universitária, encaminhando algumas observações sobre a informação de 20.12.11 326 

(26.04.12).- Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: com base no parecer do 327 

assessor ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório Quinquenal de Atividades (2006-328 

2010), bem como o pedido de renovação do Núcleo de Apoio Social, Cultural e 329 

Educacional – NACE-NASCE (21.06.12). A CAA aprova o parecer do relator, favorável 330 

ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio Social, Cultural e 331 

Educacional – NACE-NASCE, referente ao período 2006-2010, bem como à 332 

solicitação de renovação de suas atividades. O parecer do relator é do seguinte teor: 333 



“Trata-se da análise do Relatório quinquenal de atividades (2006-2010) e pedido de 334 

renovação do Núcleo de Apóio Social, Cultural e Educacional - NASCE. O processo 335 

vem instruído com parecer favorável de Assessor ad hoc. Informação da Presidente da 336 

Comissão de Avaliação de NACEs, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 337 

Universitária (fls. 40), faz recomendações, acatadas pelo Coordenador do Núcleo. Em 338 

face dos elementos constantes dos autos, a Comissão de Avaliação de NACEs 339 

aprova, por unanimidade, o Relatório, bem como o pedido de renovação do Núcleo de 340 

Apoio Social, Cultural e Educacional. É o relatório. Parecer. Questão preliminar a 341 

merecer análise foi a possibilidade de encerramento das atividades do Núcleo, 342 

mencionada à fls. 2. Tal circunstância, ao que parece decorrente da falta de apoio 343 

financeiro, foi superada mediante convênios celebrados pelo NACE, razão pela qual 344 

foi explícito o interesse na renovação do mesmo, tendo em vista a importância das 345 

suas atividades no contexto da zona leste da Capital. Com base no parecer do 346 

Assessor ad hoc e, principalmente, da aprovação, por unanimidade, da Comissão de 347 

Avaliação de NACEs aos 2 pedidos formulados, sou pela aprovação do Relatório 348 

quinquenal, bem como favorável à renovação de suas atividades.” Relator: Prof. Dr. 349 

LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE BRITTO - 1 - PROCESSO 2012.1.888.43.9 – 350 

INSTITUTO DE FÍSICA - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago 351 

em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Mauro Sérgio Dorsa Cattani, no 352 

Departamento de Física Aplicada, aprovada pela Congregação em 31.05.12. A CAA 353 

aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, 354 

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Mauro Sérgio Dorsa Cattani, no 355 

Departamento de Física Aplicada. O parecer do relator é do seguinte teor: “O DFAP 356 

conta no momento com 18 docentes, sendo 5 professores associados e 6 professores 357 

titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente a 33% (bem 358 

acima da média da USP) e de associados em relação aos titulares de 0,83 (bem 359 

abaixo da média da USP) Todos os professores associados do Departamento têm 360 

mais de 5 anos decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 9 concursos de 361 

professor titular neste Departamento nos últimos 10 anos e 4 nos últimos 5 anos (com 362 

o último deles em 2009). Entre os 6 titulares, cinco são bolsistas de produtividade do 363 

CNPq (2 nível 1A, 1 nível 1B, 1 nível 1C e um com nível 2). Entre os 5 associados, três 364 

são bolsistas (2 com nível 1D e um com nível 2). Aparentemente, apenas um dos 365 

professores associados ministra disciplina na pós-graduação, enquanto um parece 366 

não atuar na graduação. A produção acadêmica dos professores titulares e 367 

associados é muito boa, apesar de heterogênea, e o programa de pós-graduação 368 

vinculado ao Departamento tem nota 7 pela CAPES. O Departamento atua também 369 

em programa interunidades em Ensino de Ciências, que tem conceito 4. Conclusão: 370 



Apesar do percentual de professores titulares no Departamento acima da média da 371 

USP, a demanda qualificada por cargos de professor titular é apreciável, ao mesmo 372 

tempo em que a produção acadêmica do Departamento é muito boa. Assim, julgamos 373 

que a permanência pode ser concedida.” 2 - PROCESSO 2012.1.889.43.5 – 374 

INSTITUTO DE FÍSICA - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago 375 

em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Silvio Roberto de Azevedo Salinas, no 376 

Departamento de Física Geral, aprovada pela Congregação em 31.05.12. A CAA 377 

aprova o parecer do relator, contrário à permanência do cargo de Professor Titular, 378 

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Silvio Roberto de Azevedo Salinas, 379 

no Departamento de Física Geral, devendo o cargo ser reposto ao Banco de Cargos 380 

da Universidade. O parecer do relator é do seguinte teor: “O DFGE conta no momento 381 

com 24 docentes, sendo 10 professores associados e 6 professores titulares, portanto 382 

com uma relação titulares/total de docentes equivalente a 25% (pouco acima da média 383 

da USP) e de associados em relação aos titulares de 1,67 (também pouco acima da 384 

média da USP). Nove professores associados do Departamento têm mais de 5 anos 385 

decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 4 concursos de professor titular 386 

neste Departamento nos últimos 10 anos e 3 nos últimos 5 anos. Entre os 6 titulares, 387 

cinco são bolsistas de produtividade do CNPq (2 nível 1A, 2 nível 1C e um com nível 388 

1D). Entre os 10 associados, apenas um é bolsista (nível 2). Aparentemente, alguns 389 

dos professores associados não têm atividades na pós-graduação, seja em disciplinas 390 

ou orientação de trabalhos. A produção acadêmica dos professores titulares é muito 391 

boa, com óbvias discrepâncias, enquanto a dos associados em um nível nitidamente 392 

mais baixo em uma avaliação geral. O programa de pós-graduação vinculado ao 393 

Departamento tem nota 7 pela CAPES. O Departamento atua também em programa 394 

interunidades em Ensino de Ciências, que tem conceito 4. Conclusão: A demanda 395 

numérica por cargos de professor titular no Departamento é apreciável, mas a 396 

produção acadêmica dos professores associados não qualifica adequadamente a 397 

demanda. Assim, julgamos que a permanência não deve ser aprovada.” 3 - 398 

PROCESSO 2012.1.936.43.3 – INSTITUTO DE FÍSICA - Solicita a permanência do 399 

cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Alinka 400 

Lépine, no Departamento de Física Nuclear, aprovada pela Congregação em 28.06.12. 401 

A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor 402 

Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Alinka Lépine, no 403 

Departamento de Física Nuclear. O parecer do relator é do seguinte teor: “O PFN 404 

conta no momento com 29 docentes, sendo 11 professores associados e 7 405 

professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente 406 

a 24% (pouco acima da média da USP) e de associados em relação aos titulares de 407 



1,57 (também pouco acima da média da USP). Oito professores associados do 408 

Departamento têm mais de 5 anos decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 409 

4 concursos de professor titular neste Departamento nos últimos 10 anos e apenas 1 410 

nos últimos 5 anos (com o último deles em 2007). Entre os 7 titulares, seis são 411 

bolsistas de produtividade do CNPq (2 nível 1A, 1 com nível 1C, 2 com nível 1D e um 412 

com nível 2). Entre os 11 associados, oito são bolsistas (quatro com nível 2, dois com 413 

nível 1D, um 1B e um 1C). Aparentemente, apenas dois dos professores associados 414 

ministram disciplinas na pós-graduação, enquanto alguns têm pouca atividade de 415 

orientação. A produção acadêmica dos professores titulares e associados é muito boa, 416 

apesar de heterogênea, especialmente entre os professores associados, e o programa 417 

de pós-graduação vinculado ao Departamento tem nota 7 pela CAPES, sendo um dos 418 

mais antigos programas de pós-graduação do país. O Departamento atua também em 419 

programa interunidades em Ensino de Ciências, que tem conceito 4. Conclusão: A 420 

demanda qualificada por cargos de professor titular é bastante evidente neste 421 

departamento. Assim, julgamos que a permanência pode ser concedida.” 4 - 422 

PROTOCOLADO 2012.5.153.14.2 – INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 423 

CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS - Solicita a concessão de sete cargos de Professor 424 

Titular, sendo: 3 (três) para o Departamento de Astronomia, 2 (dois) para o 425 

Departamento de Ciências Atmosféricas (sendo um de permanência) e 2 (dois) para o 426 

Departamento de Geofísica, aprovada pela Congregação em 18.07.12. O processo é 427 

retirado de pauta. 5 - PROCESSO 2011.1.10264.1.1 – FACULDADE DE CIÊNCIAS 428 

FARMACÊUTICAS - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em 429 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Inês Rocha Miritello Santoro, no 430 

Departamento de Farmácia, aprovada pela Congregação em 11.05.12. A CAA aprova 431 

o parecer do relator, contrário à permanência do cargo de Professor Titular, vago em 432 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Inês Rocha Miritello Santoro, no 433 

Departamento de Farmácia, devendo o cargo ser reposto ao Banco de Cargos da 434 

Universidade. O parecer do relator é do seguinte teor: “O Departamento de Farmácia 435 

da FCF conta no momento com 26 docentes, sendo 4 professores associados e 4 436 

professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente 437 

a 15% (abaixo da média da USP) e de associados em relação aos titulares de 1 438 

(também abaixo da média da USP). Das planilhas depreende-se que há apenas 1 439 

professor associado no Departamento com mais de 5 anos decorridos de sua livre-440 

docência, apesar de que a carta que acompanha o processo menciona dois 441 

professores nesta situação. Foi realizado apenas 1 concurso de professor titular no 442 

Departamento nos últimos 10 anos. Entre os 4 professores titulares, 3 são detentores 443 

de bolsa de produtividade do CNPq (um com nível 1B, dois com nível 2). Entre os 4 444 



associados, dois são bolsistas de produtividade (1B e 2). A produção acadêmica do 445 

Departamento tem qualidade regular para boa, mas é altamente heterogênea. O 446 

Departamento atua em programa de pós-graduação que teve sua nota reduzida de 5 447 

para 4 na última avaliação CAPES. Chama a atenção o fato de que um cargo 448 

destinado a este departamento em 2009 foi preenchido por docente de outro 449 

departamento, que depois transferiu-se de volta ao departamento de origem, fato este 450 

que reflete a competitividade limitada dos professores associados do departamento 451 

em epígrafe. Por outro lado, a lista dos seus professores doutores é extensa, sendo 452 

que muitos têm períodos longos de serviços prestados à USP (mais de 20 anos), sem 453 

terem passado pelo concurso de livre-docência. Apenas dois desses professores 454 

doutores não atual em RDIDP. Conclusão: Em função do exposto acima, julgamos que 455 

a demanda qualificada por cargos de professor titular no departamento é reduzida no 456 

momento. Em função também do reduzido número de cargos disponíveis no banco da 457 

Universidade, somos contrários à permanência do cargo de professor titular no 458 

Departamento.” 6 - PROCESSO 2012.1.617.42.7 – INSTITUTO DE CIÊNCIAS 459 

BIOMÉDICAS - Solicita autorização para inclusão no texto do edital de abertura do 460 

concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, no programa de 461 

Imunologia, a possibilidade de candidatos do exterior realizarem as provas em língua 462 

inglesa. A CAA aprova a realização do concurso para provimento de um cargo de 463 

Professor Doutor no Departamento de Imunologia, referente ao cargo nº 1230131, no 464 

Programa de Imunologia, nos idiomas inglês e português, nos termos do artigo 135, § 465 

8º, do Regimento Geral. Relator: Prof. Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO - 1 - 466 

PROTOCOLADO 2010.5.1987.1.0 – NÚCLEO DE ESTUDOS DE BIOÉTICA – NACE-467 

NEB - Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Estudos de Bioética – NACE-468 

NEB, referente ao período 2005-2010.- Informação do Coordenador do NACE-NEB, 469 

Prof. Dr. Claudio Cohen, encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do 470 

Núcleo, bem como a solicitação de renovação para o período 2010-2015, aprovado 471 

pelo Conselho Deliberativo do Núcleo (09.02.2011).- Parecer da Comissão de 472 

Avaliação de NACEs: com base no parecer do assessor ad hoc, aprova por 473 

unanimidade o Relatório Quinquenal de Atividades (2005-2010), bem como o pedido 474 

de renovação do Núcleo de Estudos de Bioética – NACE-NEB (07.04.11).- Informação 475 

da Presidente da Comissão de NACEs, Prof.ª Dr.ª Marina Mitiyo Yamamoto, 476 

recomendando ao Núcleo aprimorar a organização das informações presentes no 477 

relatório, acompanhar e divulgar o público alvo das atividades, evidenciando também 478 

os indicadores de mensuração dos resultados alcançados em suas atividades. Com 479 

base na análise do relatório encaminhado (2005/2010), fica evidente uma forte relação 480 

entre a pesquisa e o ensino focada para o público interno à USP, porém, as atividades 481 



de extensão não estão presentes. Deste modo, recomenda ao NACE-NEB fortalecer 482 

esta esfera visando a uma maior disseminação das atividades propostas ao público 483 

externo à USP (20.12.11).- Ofício da Presidente da Comissão de NACEs ao 484 

Coordenador do NACE-NEB, solicitando providências com relação ao 485 

encaminhamento do Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo, bem como o 486 

pedido de renovação, visto que até aquela data não foi acusado recebimento 487 

(16.05.12).- Informação do Coordenador do NACE-NEB, de que o referido protocolado 488 

foi encaminhado à PRCEU em 02.04.12 e que foi devolvido sem as devidas 489 

providências (28.05.12).- Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: após análise 490 

dos autos, toma ciência da Informação de 20.12.11, sobre as recomendações 491 

sugeridas ao NACE, bem como a ciência do Coordenador do Núcleo, em relação ao 492 

referido documento (21.06.12). O processo é retirado de pauta. 2 - PROCESSO 493 

2012.1.1016.5.2 – FACULDADE DE MEDICINA - Solicita a permanência do cargo de 494 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Noedir Antonio 495 

Groppo Stolf, no Departamento de Cardiopneumologia, aprovada pela Congregação 496 

em 29.06.12. O processo é retirado de pauta. Relator: Prof.ª Dr.ª SANDRA 497 

MARGARIDA NITRINI - 1 - PROCESSO 2012.1.455.2.8 – FACULDADE DE DIREITO 498 

- Solicita permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 499 

aposentadoria compulsória do Prof. Dr. Celso Lafer, no Departamento de Filosofia e 500 

Teoria Geral do Direito, aprovada pela Congregação em 26.04.12. A CAA decide, a 501 

pedido da relatora da matéria, devolver os autos à FD, a fim de completarem os dados 502 

da Tabela 10 com as informações de toda Unidade. 2 - PROCESSO 2012.1.747.2.9 – 503 

FACULDADE DE DIREITO - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, 504 

vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Teresa Ancona Lopez, no 505 

Departamento de Direito Civil, aprovada pela Congregação em 31.05.12. O processo é 506 

retirado de pauta. 3 - PROTOCOLADO 2012.5.149.47.1 - INSTITUTO DE 507 

PSICOLOGIA - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em 508 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Edwiges Ferreira de Mattos Silvares, no 509 

Departamento de Psicologia Clínica. A solicitação foi aprovada pela Congregação em 510 

23.04.12.- A CAA aprovou o parecer da relatora, no sentido de solicitar à Unidade que 511 

anexe aos autos o projeto acadêmico do Departamento de Psicologia Clínica, 512 

articulado com o Plano de Metas da Unidade apresentado ao CPA, bem como o 513 

preenchimento completo da Tabela 10 (21.05.12).- Ofício do Chefe do Departamento 514 

de Psicologia Clínica, encaminhando os documentos solicitados pela relatora 515 

(18.06.12). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à permanência do cargo de 516 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Edwiges 517 

Ferreira de Mattos Silvares, no Departamento de Psicologia Clínica. O parecer da 518 



relatora é do seguinte teor: “Os documentos suplementares, que foram solicitados por 519 

mim em parecer anterior sobre pedido do Departamento de Psicologia Clínica para 520 

reativação do cargo de Professor Titular, tendo em vista a aposentadoria compulsória 521 

da Prof.ª Dr.ª Edwiges Ferreira de Mattos Silvares, a saber, o plano de metas do 522 

Departamento e o preenchimento completo do Quadro Geral da Unidade-docentes por 523 

categoria, corroboram a pertinência da referida solicitação, no que diz respeito ao 524 

número de associados. Ficou explicitado que o Departamento de Psicologia Clínica é 525 

o que possui atualmente o maior número de associados, com mais de cinco anos na 526 

função. O plano de metas contempla entre seus objetivos a ampliação da 527 

internacionalização, comprovadamente em franco processo de desenvolvimento. 528 

Inclui-se neste o estabelecimento de um projeto integrado de internacionalização, a 529 

ser coordenado por professores titulares. Não há dúvida quanto ao mérito da 530 

reativação deste cargo junto ao Departamento de Psicologia Clínica.” 4 - PROCESSO 531 

2012.1.1385.10.4 – FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - 532 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 533 

aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Valquiria Hyppolito Barnabe, no Departamento de 534 

Reprodução Animal, aprovada pelo CTA em 13.06.12. A CAA decide, a pedido da 535 

relatora da matéria, devolver os autos à Unidade, a fim de completarem os dados das 536 

Tabelas 10, 11 e 12 com as informações de toda Unidade. 5 - PROCESSO 537 

2012.1.1384.10.8 – FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - 538 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 539 

aposentadoria do Prof. Dr. Fumio Honma Ito, no Departamento de Medicina 540 

Veterinária, aprovada pelo CTA em 13.06.12. A CAA decide, a pedido da relatora da 541 

matéria, devolver os autos à Unidade, a fim de completarem os dados das Tabelas 10, 542 

11 e 12 com as informações de toda Unidade. 6 - PROCESSO 2010.1.899.59.5 – 543 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Relatório 544 

Quinquenal de Atividades do Centro de Estudos e Extensão Florestal – NACE-545 

CEEFLORUSP/RP, referente ao período 2006-2010 e solicitação de renovação de 546 

suas atividades.- Ofício da Coordenadora do Centro de Estudos e Extensão Florestal – 547 

NACE-CEEFLORUSP/RP, Prof.ª Dr.ª Elenice Mouro Varanda, à Pró-Reitora de 548 

Cultura e Extensão Universitária, Prof.ª Dr.ª Maria Arminda do Nascimento Arruda, 549 

encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo, bem como a 550 

solicitação de renovação das atividades (22.10.10).- Parecer da Comissão de 551 

Avaliação de NACEs: com base no parecer do assessor ad hoc, aprova por 552 

unanimidade o Relatório Quinquenal de Atividades (2006-2010), bem como o pedido 553 

de renovação do Centro de Estudos e Extensão Florestal – NACE-CEEFLORUSP/RP 554 

(07.04.11).- Informação da Presidente da Comissão de NACEs, Prof.ª Dr.ª Marina 555 



Mitiyo Yamamoto, recomendando ao Núcleo aprimorar a organização das informações 556 

presentes no relatório, acompanhar e divulgar o público alvo das atividades, 557 

evidenciando também os indicadores de mensuração dos resultados alcançados em 558 

suas atividades. Destaca que para a realização das ações previstas pelo NACE é 559 

necessária a definição de um espaço sede das atividades, onde seja possível 560 

organizar e auxiliar os projetos ambicionados, possuindo de forma centralizada e 561 

estruturada a gestão dos recursos humanos e financeiros existentes. Deste modo, 562 

recomenda ao NACE-CEEFLORUSP/RP que realinhe seus objetivos a fim de adequá-563 

los à realidade das atividades desenvolvidas. Também é recomendado que seja 564 

ampliada a abrangência do projeto para outras regiões, sendo reconhecido seu mérito 565 

pela PRCEU (20.12.11).- Ofício da Presidente da Comissão de NACEs ao 566 

Coordenador do NACE-CEEFLORUSP/RP, solicitando providências com relação ao 567 

encaminhamento do Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo, bem como o 568 

pedido de renovação, visto que até aquela data não foi acusado recebimento 569 

(16.05.12).- Informação do Diretor da FFCLRP, Prof. Dr. Sebastião de Sousa Almeida, 570 

de que o referido relatório e pedido de renovação encontram-se às fls. 610 à 698 dos 571 

autos e reencaminhando os autos à PRCEU(28.05.12).- Parecer da Comissão de 572 

Avaliação de NACEs: após análise dos autos, toma ciência da Informação de 573 

20.12.11, sobre as recomendações sugeridas ao NACE, bem como a ciência do 574 

Coordenador do Núcleo, em relação ao referido documento (21.06.12). A CAA aprova 575 

o parecer da relatora, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Centro de 576 

Estudos e Extensão Florestal – NACE-CEEFLORUSP/RP, referente ao período 2006-577 

2010, bem como à solicitação de renovação de suas atividades. O parecer da relatora 578 

é do seguinte teor: “O relatório de atividades e a prestação de contas do Centro de 579 

Estudos e Extensão Florestal da USP/RP, relativo ao período de 2006-2010, e a 580 

solicitação de renovação foram aprovados pelo parecerista, conforme consta da 581 

página 696. A data do parecer não foi registrada. Baseada neste parecer, a Comissão 582 

de Avaliação de NACEs, reunida em 07/04/2011, aprovou por unanimidade o Relatório 583 

quinquenal bem como o pedido de renovação, conforme despacho assinado pela 584 

Prof.ª Dr.ª Marina Miitiyo Yamamoto, presidente da Comissão de Avaliação de NACEs. 585 

Meses depois, a partir de novas orientações, após o Primeiro Encontro dos Núcleos de 586 

Apoio às Atividades de Cultura e Extensão, a Prof.ª Dr.ª Marina Miitiyo Yamamoto 587 

recomenda em despacho, datado de 20/12/2011, que o CEEFLORUSP realinhe seus 588 

objetivos a fim de adequá-los à realidade das atividades desenvolvidas e que seja 589 

ampliada a abrangência do projeto para outras regiões, sendo reconhecido o mérito do 590 

objetivo pela PRCEU. Em 16/05/2012 é encaminhado à coordenadora do NACE-591 

CEEFLORUSP um novo despacho, solicitando o relatório referente ao período 2006-592 



2010 e o pedido de renovação, uma vez que os mesmos foram aprovados apenas no 593 

âmbito da Comissão de Avaliação dos NACEs. Em despacho de 20/05/2012, assinado 594 

pela secretária da diretoria da FFCL/RP, informa-se que o relatório quinquenal e o 595 

pedido de renovação encontram-se às fls. 610-698. Em 21/06/2012, despacho da 596 

Presidente da Comissão de Avaliação de NACEs afirma que a referida Comissão 597 

tomou ciência da informação contida no despacho de 20/05/2012. No entanto, a última 598 

manifestação da Comissão de Avaliação de NACEs é vaga quanto à resposta 599 

concreta do CEEFLORUSP às solicitações encaminhadas em 20/12/2011. Não diz se 600 

foram entendidas, ou, se já tinham sido de fato contempladas anteriormente. O mesmo 601 

se pode dizer quanto ao pronunciamento da FFCL/RP no despacho de 20/05/2012. 602 

Entendo que o mérito do relatório das atividades e do projeto do CEEFLORUSP, 603 

reconhecido pelo parecerista e pela própria Comissão de Avaliação de NACEs, em 604 

20/12/2011, justifica tanto a aprovação do relatório quanto o pedido de sua renovação 605 

pela CAA.” Nesta oportunidade, o Cons. Poveda sugere que a CAA discuta os temas 606 

pendentes no final das reuniões. O Senhor Presidente ressalta que a Comissão 607 

precisa finalizar as discussões sobre concurso em língua estrangeira e solicita que 608 

este seja o primeiro tema da pauta da próxima reunião da CAA. Nada mais havendo a 609 

tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a 610 

reunião às 12h15. Do que, para constar, eu,______________________, Renata de 611 

Góes C. P. T. dos Reis, Analista Administrativo da Secretaria Geral, designada pelo 612 

Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será 613 

assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for discutida e aprovada e 614 

por mim assinada. São Paulo, 6 de agosto de 2012. 615 


