
 

277ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. 1 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas, reúne-se na Sala B, a 2 

Comissão de Atividades Acadêmicas, com o comparecimento dos seguintes Senhores 3 

Conselheiros: Professores Doutores José Vicente Caixeta Filho, Luiz Roberto Giorgetti 4 

de Britto, Marcelo de Andrade Roméro, Marcos Felipe Silva de Sá e Valdecir de Assis 5 

Janasi. Comparecem, como convidados, os Profs. Drs. Benedito Carlos Maciel e 6 

Flávio Ulhoa Coelho. Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens 7 

Beçak. Justificou, antecipadamente, a sua ausência o Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda 8 

Velasco. Ausente, o representante discente Leandro Salvático de Freitas. Havendo 9 

número legal, o Senhor Secretário Geral inicia a sessão, informando que esta primeira 10 

reunião é um pouco diferente das demais por causa da eleição do Presidente e 11 

Suplente da Comissão. Aproveita o ensejo para parabenizar os antigos e novos 12 

componentes, eleitos no último Conselho Universitário, sendo os novos membros os 13 

Profs. Drs. José Vicente Caixeta Filho, Marcos Felipe Silva de Sá e Valdecir de Assis 14 

Janasi. A seguir, discorre sobre a frequência das reuniões, que ocorrem uma vez por 15 

mês, porque a experiência dos anos mostraram que esse número é suficiente e 16 

informa que a Secretaria Geral dá suporte à Comissão e a coloca a disposição de 17 

todos os membros. Ato seguinte o Senhor Secretário Geral passa à eleição do 18 

Presidente e respectivo Suplente, propondo que os membros sugiram nomes. O Cons. 19 

Marcos Felipe sugere a recondução do Cons. Luiz Roberto Giorgetti de Britto para a 20 

presidência. O Cons. Marcelo manifesta que o Cons. Britto tem realizado um excelente 21 

trabalho e diz que se sente confortável com sua reeleição. O Cons. Britto agradece as 22 

indicações e sugere o que o Cons. Marcos Felipe seja o suplente da presidência, pois 23 

este conta com vasta experiência na área administrativa, em todos os níveis, na 24 

Universidade, acumulada ao longo de sua vida acadêmica e, também, para manter a 25 

história do envolvimento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na CAA. Não 26 

havendo mais indicações, passa-se à votação. Apurados os votos, são eleitos os 27 

Professores Doutores Luiz Roberto Giorgetti de Britto, para Presidente, e Marcos 28 

Felipe Silva de Sá, para Suplente. O Senhor Secretário Geral parabeniza os eleitos, 29 

manifestando que a Secretaria Geral está a disposição. Esclarece que as reuniões da 30 

CAA ocorrem sempre às segundas-feiras, às 10 horas, porém, excepcionalmente hoje, 31 

houve a necessidade de realizá-la na quarta-feira às 9 horas, mas que a intenção é 32 

manter o dia e horário de sempre e sugere as datas das próximas reuniões para 13 de 33 

maio e 10 de junho de 2013. Os membros manifestam-se de acordo com as datas e o 34 

Cons. José Vicente manifesta que no segundo semestre não tem disponibilidade para 35 

reuniões da Comissão às segundas-feiras, tendo em vista sua carga-horária didática. 36 

Ato seguinte, o Sr. Presidente agradece a confiança nele depositada para continuar os 37 
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trabalhos da Comissão e sugere que passem ao Expediente, colocando em discussão 38 

e votação a Ata da 276ª sessão, realizada em 03.12.12, sendo a mesma aprovada. O 39 

Senhor Presidente agradece a presença do Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel e do Prof. 40 

Dr. Flávio Ulhoa Coelho, que comparecem à reunião, tendo em vista que são relatores 41 

de alguns processos anteriormente distribuídos. Na oportunidade, o Prof. Benedito 42 

Maciel agradece a oportunidade de ter participado da Comissão de Atividades 43 

Acadêmicas, manifestando que foi uma convivência muito agradável e gratificante, e 44 

deseja sucesso a todos. O Cons. Marcelo solicita ao Senhor Presidente que a Pauta 45 

seja invertida, passando os processos que ele tem para relatar na frente, tendo em 46 

vista a necessidade de se ausentar um pouco mais cedo, por compromissos 47 

anteriormente assumidos. O Cons. Valdecir diz que é um prazer poder participar da 48 

Comissão e solicita informações sobre o primeiro item da Ata aprovada, que trata da 49 

vinculação subsidiária. O Senhor Secretário Geral presta as informações. O Cons. 50 

Marcos Felipe agradece a indicação do seu nome e diz que espera contribuir com a 51 

Comissão e coloca-se a disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 52 

Sr. Presidente passa à ORDEM DO DIA. PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS. 53 

1 - PROCESSO 2012.1.1225.43.3 - INSTITUTO DE FÍSICA. Solicita autorização para 54 

abertura do concurso para provimento do cargo de Professor Doutor nº 1231901, no 55 

Departamento de Física Aplicada, nos idiomas português e inglês. 2 - PROCESSO 56 

2012.1.32448.1.9 - INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 57 

ATMOSFÉRICAS. Solicita autorização para abertura do concurso para provimento do 58 

cargo de Professor Doutor nº 1230549, no Departamento de Astronomia, nos idiomas 59 

português e inglês. 3 - PROCESSO 2012.1.3459.18.0 - ESCOLA DE ENGENHARIA 60 

DE SÃO CARLOS. Solicita autorização para abertura do concurso para provimento do 61 

cargo de Professor Doutor nº 1007971, no Departamento de Engenharia de 62 

Estruturas, nos idiomas português e inglês. 4 - PROCESSO 2012.1.1567.2.4 - 63 

FACULDADE DE DIREITO. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, 64 

vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no 65 

Departamento de Direito do Estado. Aprovada pela Congregação em 29.11.12. 5 - 66 

PROCESSO 2012.1.1568.2.0 - FACULDADE DE DIREITO. Solicita a permanência de 67 

cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria compulsória da 68 

Prof.ª Dr.ª Odete Medauar, no Departamento de Direito do Estado. Aprovada pela 69 

Congregação em 29.11.12. 6 - PROCESSO 2013.1.260.41.4 - INSTITUTO DE 70 

BIOCIÊNCIAS. Solicita autorização para abertura do concurso para provimento do 71 

cargo de Professor Doutor nº 1231839, no Departamento de Zoologia, nos idiomas 72 

português e inglês. 7 - PROCESSO 2013.1.205.45.6 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA 73 

E ESTATÍSTICA. Solicita autorização para abertura do concurso para provimento do 74 
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cargo de Professor Doutor nº 1230425, no Departamento de Matemática Aplicada, 75 

área de Matemática Aplicada, nos idiomas português e inglês. 8 - PROCESSO 76 

2013.1.204.45.0 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA. Solicita 77 

autorização para abertura do concurso para provimento do cargo de Professor Doutor 78 

nº 1230417, no Departamento de Matemática Aplicada, área de Análise Numérica, nos 79 

idiomas português e inglês. 9 - PROCESSO 2013.1.132.5.0 - FACULDADE DE 80 

MEDICINA. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em 81 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Nelson Fontana Margarido (do 82 

Departamento de Cirurgia), no Departamento de Psiquiatria. 10 - PROCESSO 83 

2013.1.136.5.5 - FACULDADE DE MEDICINA. Solicita a permanência de três cargos 84 

de Professor Titular na Unidade, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. 85 

Drs. Luiz Francisco Poli de Figueiredo (do Depto. de Cirurgia), Arnaldo Valdir Zumiotti 86 

(do Depto. de Ortopedia e Traumatologia) e Sergio Rosemberg (do Depto. de 87 

Patologia). Os critérios foram definidos, bem como os Departamentos que terão 88 

prioridade na distribuição dos referidos cargos. O Senhor Presidente esclarece aos 89 

novos membros que os processos referentes a concurso em língua estrangeira são 90 

aprovados ad referendum da Comissão, tendo em vista a deliberação da Comissão, 91 

através da criação das ‘Diretrizes da CAA para Concursos Docentes em Língua 92 

Estrangeira’, que estabelece que as solicitações de concursos nos idiomas inglês ou 93 

espanhol (além do português), deverão ser encaminhadas à CAA e serão sempre 94 

aprovadas ad referendum. Os casos de concursos em outros idiomas, que não o 95 

inglês e o espanhol, além do português, serão analisados individualmente através de 96 

pareceres de relatores da Comissão. O Senhor Secretário Geral esclarece que tais 97 

deliberações foram pautadas em manifestação da Procuradoria Geral, que sugeriu 98 

que os processos passem sempre pela CAA, ainda que para aprovação ad 99 

referendum. São referendados os pareceres favoráveis do Senhor Presidente. 100 

Relator: Prof. Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO. 1 - PROTOCOLADO 101 

2012.5.942.45.7 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA. Solicita a 102 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da exoneração do 103 

Prof. Dr. Roberto Henrique Schonmann, na Unidade. A proposta foi aprovada pela 104 

Congregação em 25.10.12. O processo foi retirado de pauta na reunião da CAA de 105 

03.12.12. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de 106 

Professor Titular, vago em decorrência da exoneração do Prof. Dr. Roberto Henrique 107 

Schonmann, na Unidade. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de 108 

solicitação de permanência na Unidade do cargo de Professor Titular, vago em 109 

decorrência da exoneração do Prof. Titular Roberto Henrique Schonmann, do 110 

Departamento de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática e Estatística da 111 
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Universidade de São Paulo. A solicitação foi aprovada nos seguintes Colegiados e 112 

datas: Congregação do Instituto de Matemática e Estatística em 25 de outubro de 113 

2012; Conselho do Departamento de Matemática Aplicada em 8 de agosto de 2012. O 114 

Departamento possui 28 docentes (excluindo o Prof. Schonmann) sendo 1 assistente, 115 

9 professores doutores, 13 professores associados e 5 professores titulares. Os 116 

professores titulares correspondem a 18% do total de professores e os professores 117 

associados correspondem a 46% do total de professores. Dos 13 professores 118 

associados, 9 obtiveram a livre-docência a mais de 5 anos, ou seja, a partir de 2007. 119 

Dos 13 professores associados, 12 possuem regime de trabalho no RDIDP e apenas 1 120 

no RTC. A produção dos professores associados é relatada a seguir: dos 13 121 

professores associados, 6 possuem Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq. Dos 122 

13 professores associados, 10 lecionaram na graduação e na pós-graduação e 10 123 

orientaram alunos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. A média da carga 124 

horária dedicada à graduação por professor associado é de 5 horas semanais. A 125 

média da carga horária dedicada à pós-graduação por professor é de 1,6 horas 126 

semanais. A média da carga horária total semanal dedicada à graduação e à pós-127 

graduação por professor associado que atua em ambos é de 6,6 horas semanais. Os 128 

10 professores associados que orientam supervisionaram nos últimos 5 anos (2007-129 

2011), 83 alunos, sendo 18 no nível de iniciação científica, 27 no nível mestrado e 28 130 

no nível doutorado e doutorado direto e 10 alunos na modalidade P&D, perfazendo 131 

uma média de 8,3 alunos por professor. A média de publicação em periódicos 132 

indexados por docente é de 3,15 nos últimos 5 anos. Os 13 professores publicaram 2 133 

livros nos últimos 5 anos. Os 13 professores publicaram 3 capítulos de livros nos 134 

últimos 5 anos. A média total de publicação, considerando toda a produção científica 135 

citada anteriormente é de 5 publicações por professor associado por ano. Os 13 136 

professores coordenaram 17 projetos de pesquisa nos últimos 5 anos, ou seja, 1,3 137 

projetos de pesquisa por docente no período. Além destes indicadores, os 13 138 

professores associados participam de colegiados e outras comissões da Faculdade e 139 

realizam uma série de atividades de extensão e atividades administrativas, tais como: 140 

emissão de pareceres, participação em bancas, congressos, entre outros. Como 141 

indicam os dados apresentados anteriormente, os professores associados 142 

correspondem a 46% do total de professores do Departamento e possuem bastante 143 

envolvimento nas atividades de ensino na graduação e na pós-graduação, 144 

publicações, orientações e atividades administrativas e de extensão. Por estes 145 

motivos, sou de parecer favorável à permanência do cargo de Professor Titular no 146 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.” 2 - 147 

PROTOCOLADO 2011.5.1257.1.3 - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES. 148 
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Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Comunicação e Educação, referente ao 149 

período de 2009-2011. Ofício do Coordenador do NACE-NCE, Prof. Dr. Ismar de 150 

Oliveira Soares, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo (20.09.11). 151 

Informação nº 16701, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, 152 

recomendando ao NACE-NCE ajustar o foco de atuação, de forma a especificar a 153 

importância do tema abordado em suas atividades e evidenciar os impactos na 154 

sociedade. É importante também destacar os indicadores de mensuração dos 155 

resultados e a amplitude dos projetos, definindo e quantificando o público-alvo das 156 

atividades realizadas (20.12.11). Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: 157 

aprova, por unanimidade, o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Comunicação 158 

e Educação - NACE-NCE, referente ao período de 2009-2011 (12.12.12). A CAA 159 

aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 160 

Comunicação e Educação – NACE-NCE, referente ao período de 2009-2011. O 161 

parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se do Relatório de Atividades do NACE-162 

NCE – Núcleo de Comunicação e Educação, organizado em 2 de abril de 2007, no 163 

âmbito da Escola de Comunicações e Artes. O Relatório de Atividades do NACE-NCE 164 

foi apreciado por relatoria da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, em 21 165 

de julho de 2011, que encaminhou por sua aprovação. Em 20 de dezembro de 2011, a 166 

Presidente da Comissão de Avaliação de NACEs, Prof.ª Dr.ª Marina Mitiyo Yamamoto, 167 

após analisar o Relatório Bienal de Atividades do NACE-NCE, recomenda que sejam 168 

ajustados no relatório, os seguintes aspectos: - Foco de atuação do Núcleo, de forma 169 

a especificar a importância do tema abordado em suas atividades e; - Evidenciar os 170 

impactos das atividades do Núcleo para a sociedade. Em 3 de janeiro de 2012, o 171 

processo é devolvido ao NACE para o que couber. Em 22 de junho de 2012, o 172 

coordenador do NACE, Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, responde à Prof.ª Dr.ª 173 

Marina Mitiyo Yamamoto solicitando um prazo maior para o encaminhamento do 174 

relatório final, a saber, 30 de agosto de 2012. O Relatório foi encaminhado, apreciado 175 

e aprovado, por unanimidade, em 12 de dezembro de 2012 pela Comissão de 176 

Avaliação de NACEs. Diante do exposto, o meu parecer é que o 2º Relatório de 177 

Atividades do NACE-NCE seja aprovado.” 3 - PROCESSO 2007.1.26367.1.5 - 178 

NÚCLEO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA. Proposta de desativação do 179 

Núcleo José Reis de Divulgação Científica pela Comissão de Avaliação de NACEs. 180 

Ofício do Presidente do Conselho Deliberativo do Núcleo José Reis de Divulgação 181 

Científica, Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho, à Pró-Reitora de Cultura e Extensão 182 

Universitária, Prof.ª Dr.ª Maria Arminda do Nascimento Arruda, informando das 183 

irregularidades ocorridas no Núcleo, inclusive encaminhamento indevido de Relatório 184 

Bienal de Atividade do Núcleo (18.08.10). Informação 12692 da Pró-Reitoria de 185 
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Cultura e Extensão Universitária solicitando que o Coordenador do Núcleo providencie 186 

até 13.10.10: 1) anexação das atas de reuniões do Conselho Deliberativo do Núcleo, 187 

desde sua criação, inclusive eleição do mesmo; 2) entrega do relatório bienal de 188 

atividades (2008-2010) aprovado pelo Conselho Deliberativo; 3) apresentação da 189 

prestação de contas (15.03.10). O Coordenador do NACE-NJR encaminha a 190 

documentação solicitada em 15.03.10 (08.10.10). Ofício do Coordenador do NACE-191 

NJR à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, solicitando que informe a 192 

Consultoria Jurídica da USP sobre as irregularidades cometidas pelo Sr. Osmir Nunes 193 

e sua esposa, Sra. Glória Kreinz, que ocupam com sua entidade ABRADIC espaço na 194 

Universidade, sendo que não fazem parte do quadro de funcionários da mesma. 195 

Informa, ainda, que a entidade ABRADIC usa indevidamente o nome do Núcleo NJR 196 

na divulgações de cursos de especialização, dizendo ser da USP. Esclarece que o 197 

Núcleo não tem nada a ver com a ABRADIC e que não autorizou essas pessoas a 198 

falarem em seu nome (26.11.10). Parecer da PG: verifica a necessidade de ser 199 

instaurado procedimento de sindicância, objetivando aferir as irregularidades que 200 

estariam sendo perpetradas no Núcleo José Reis de Divulgação Científica, de modo a 201 

possibilitar à Administração a avaliação do interesse em mantê-lo, ou não, em 202 

atividade, bem como a origem e constituição da denominada ABRADIC, mormente 203 

pelo fato de estar fazendo uso do nome da USP para divulgar a realização de cursos, 204 

com cobrança de taxas e emissão de diplomas, além de utilizar dependências desta 205 

Autarquia sem, ao que consta, autorização para tal fim (14.12.10). Ofício da Pró-206 

Reitora de Cultura e Extensão Universitária, ao Coordenador do NACE-NJR, 207 

solicitando que atenda, na íntegra, as recomendações que a Comissão Sindicante 208 

apresentou em seu relatório final, inclusive, dando ciência a seu Conselho 209 

Deliberativo, sem prejuízo de: 1) providenciar o inventário do acervo doado pelo Sr. 210 

José Reis à Universidade; 2) regularizar a situação dos alunos que fizeram os cursos 211 

através do Núcleo; 3) providenciar a total desvinculação da ABRADIC; 3) regularizar 212 

as atividades com a Cátedra UNESCO; 4) providenciar as respectivas prestações de 213 

contas, nos termos da Resolução CoCEx 5857, de 19.05.10, ficando estabelecido o 214 

prazo de 120 dias para a conclusão da presente determinação (21.03.12). Ofício do 215 

Coordenador do NACE-NJR encaminhando a resposta à solicitação da PRCEU 216 

(21.08.12). Ofício da Presidente da Comissão de Avaliação de NACEs, Profa. Dra. 217 

Marina Mitiyo Yamamoto, à Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, 218 

informando que Comissão de Avaliação de NACEs deliberou, por unanimidade, pela 219 

desativação do Núcleo José Reis de Divulgação Científica, com base no Artigo 15, 220 

inciso III, da Resolução CoCEx 4786/2000. A Comissão considera que o documento 221 

apresentado não atende as recomendações solicitadas ao Núcleo e também observa 222 
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o não cumprimento dos prazos de entrega de relatórios de atividades, conforme artigo 223 

13, inciso III, da referida Resolução, salientando que o Núcleo deverá suspender todas 224 

as suas atividades (07.12.12). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à 225 

proposta de desativação do Núcleo José Reis de Divulgação Científica – NACE-NCE. 226 

O parecer do relator consta desta Ata como ANEXO I. O Senhor Secretário Geral 227 

sugere que a Comissão solicite à Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária 228 

explicações mais detalhadas do ocorrido neste caso, destacando o uso indevido do 229 

nome do Professor José Reis, inclusive para que não macule o nome de 230 

pesquisadores reconhecidos da Universidade. O Cons. Marcelo e os demais membros 231 

concordam com a sugestão e propõem a recomendação de que as Pró-Reitorias não 232 

coloquem mais nomes de cientistas da USP nos núcleos de apoio. O Senhor 233 

Presidente sugere que a Comissão elabore um documento a ser encaminhado aos 234 

Pró-Reitores. 4 - PROCESSO 2013.1.36.71.9 - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E 235 

ETNOLOGIA. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em 236 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. José Luiz de Morais, na área de 237 

Arqueologia Brasileira. Aprovada pelo Conselho Deliberativo em 21.02.13. A CAA 238 

aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, 239 

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. José Luiz de Morais, na Unidade. 240 

O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de permanência, no 241 

MAE/USP – Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, do 242 

cargo de Professor Titular, em decorrência da aposentadoria do Prof. Titular José Luiz 243 

de Morais. O MAE possui 18 docentes, sendo 3 professores titulares, 5 professores 244 

associados e 10 professores doutores. Os professores titulares correspondem a 16% 245 

do total de professores e a relação entre professores associados e professores 246 

titulares é de 1,6. A produção dos professores associados é apresentada a seguir. 247 

Apenas um dos 5 professores associados possui Bolsa de Produtividade em Pesquisa 248 

do CNPq, nível 2. Todos os 5 professores lecionaram na graduação e na pós-249 

graduação nos últimos 5 anos, orientaram alunos de Mestrado e Doutorado, três deles 250 

orientaram alunos de Iniciação Científica e um deles orientou em todas as categorias, 251 

IC, M, D, e PD. A média da carga horária dedicada à graduação por docente é de 1,6 252 

horas semanais. A média da carga horária dedicada à pós-graduação por docente é 253 

3,4 horas semanais. A média da carga horária total semanal dedicada à graduação e à 254 

pós-graduação é de 5 horas. Os cinco professores associados supervisionaram nos 255 

últimos 5 anos, 51 alunos, sendo 13 no nível iniciação científica, 23 no nível mestrado, 256 

13 no nível doutorado e 2 na área de PD, perfazendo uma média de 10,2 alunos 257 

orientados por professor no período. A média de publicação em periódicos indexados 258 

por docente é de 5,4 nos últimos 5 anos. A média de publicações completas em anais 259 
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de eventos é de 8 trabalhos no últimos 5 anos. Os 5 professores publicaram 6 livros 260 

nos últimos 5 anos. Os 5 professores publicaram 13 capítulos de livros nos últimos 5 261 

anos, com uma média de 2,6 capítulos por docente no período. A média total de 262 

publicações, considerando toda a produção científica citada anteriormente é de 3,4 263 

publicações por professor associado por ano. Os 5 professores coordenaram 5 264 

projetos de pesquisa nos últimos 5 anos. Além destes indicadores, os 5 professores 265 

associados participam de uma série de colegiados e realizam atividades de extensão 266 

e atividades administrativas. O MAE está envolvido em dois programas de pós-267 

graduação, sendo que um deles, o Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, 268 

possui conceito CAPES 5 e o segundo, Programa de Pós-Graduação Interunidades 269 

em Museologia, não possui ainda avaliação, pois iniciou-se em 2012. Como indicam 270 

os dados apresentados anteriormente, os professores associados possuem 271 

envolvimento nas atividades de ensino na graduação e na pós-graduação, 272 

publicações, orientações e atividades administrativas e de extensão. Por estes 273 

motivos, sou de parecer favorável à permanência do cargo de Professor Titular vago 274 

em decorrência da aposentadoria do Prof. Titular José Luiz de Morais.” 5 - 275 

PROTOCOLADO 12.5.3303.11.0 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ 276 

DE QUEIROZ". Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em 277 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira, no Departamento 278 

de Engenharia de Biossistemas. Aprovada pela Congregação em 21.3.13. A CAA 279 

aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, 280 

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira, no 281 

Departamento de Engenharia de Biossistemas. O parecer do relator é do seguinte 282 

teor: “Trata-se de reposição de vaga de Professor Titular decorrente da aposentadoria 283 

do Prof. Antônio Roberto Pereira, do Departamento de Engenharia de Biossistemas da 284 

ESALQ. A referida vaga, se obtida, permanecerá no Departamento de Engenharia de 285 

Biossistemas. O processo supra foi instruído com base no texto de justificativa para a 286 

reposição da vaga, elaborado pelo Departamento de Engenharia de Biossistemas, 287 

acompanhado de 12 tabelas contendo uma série de indicadores quantitativos a 288 

respeito do Departamento e de seus docentes. A presente solicitação foi aprovada na 289 

Congregação da ESALQ em 21 de março de 2013. O Departamento de Engenharia de 290 

Biossistemas possui 26 professores, sendo 7 Titulares, 10 Associados e 9 Doutores. 291 

Os indicadores médios de produção por Professor Associado nos últimos 5 anos são 292 

os seguintes: 20 artigos em periódicos, 26 trabalhos completos publicados em anais 293 

de eventos, 0,7 livros, 1,4 capítulos de livros, 4,5 projetos coordenados, 6,3 294 

orientações de mestrado e doutorado, 5,8 orientações de iniciação científica e 10,0 295 

horas/aula por semana. A análise dos documentos mencionados acima permite a 296 
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obtenção de indicadores importantes a respeito do Departamento em questão, do 297 

ponto de vista do envolvimento e da produção dos professores associados, a saber: A 298 

relação entre professores titulares e o total de professores é de 27%, portanto, 299 

superior à média da Universidade, que é de 20%. A relação entre professores 300 

associados e o total de professores é de 38%, portanto, superior à média da 301 

Universidade, que é de 27%. Nove entre dez professores associados coordenam 302 

projetos de pesquisa e seis são membros de grupos de pesquisa de grande porte. 303 

Com relação às atividades de pós-graduação, todos os professores associados estão 304 

envolvidos em programas específicos com conceito 3, 4 e 5 da CAPES. Analisando 305 

todos estes indicadores, com ênfase naqueles voltados à produção da categoria MS-5, 306 

sou de parecer favorável à permanência do cargo de Professor Titular no 307 

Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ.” Relator: Prof. Dr. 308 

BENEDITO CARLOS MACIEL. 1 - PROCESSO 2012.1.2275.5.1 - FACULDADE DE 309 

MEDICINA. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em 310 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Irma Seixas Duarte, no 311 

Departamento de Patologia. Aprovada pela Congregação em 14.12.2012. A CAA 312 

aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, 313 

vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Irma Seixas Duarte, no 314 

Departamento de Patologia. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de 315 

solicitação de permanência de cargo de professor titular no Departamento de 316 

Patologia, em decorrência da aposentadoria da Professora Doutora Maria Irma Seixas 317 

Duarte. O Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina tem um total de 22 318 

docentes, sendo que 3 deles são Professores Titulares, o que corresponde a uma 319 

relação entre titulares/docentes equivalente a 14,3%. O Departamento tem, ainda, 11 320 

Professores Associados, que, com uma exceção, obtiveram essa titulação há mais de 321 

5 anos. Dois dos Professores Titulares e 2 Professores Associados exercem suas 322 

atividades em RTC, enquanto os demais Professores Titulares e Associados estão 323 

vinculados ao RDIDP. A relação Associados/Titulares é 3,7. O corpo docente do 324 

Departamento completa-se com 8 Professores Doutores. Nove dos Professores 325 

Associados têm bolsa de produtividade do CNPq (três níveis 2/ 1A/ 2 1B/ 2 1C/ 1D). 326 

Eles apresentam significativo número de orientações de iniciação científica e de pós-327 

graduação (especialmente em doutorado), sendo que 1 deles coordena programa de 328 

pós-doutorado. Todos os professores associados participam de atividade de ensino de 329 

graduação e de pós-graduação, sendo que as notas dos programas na última 330 

avaliação da CAPES foram 4 para os programas de Fisiopatologia Experimental e 331 

Obstetrícia e Ginecologia, e de 6 para os programas de Patologia, Biologia da Relação 332 

Patógeno-Hospedeiro e Tecnologia Nuclear. Os Professores Associados participam de 333 
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atividades de colegiados ou da gestão acadêmica da Unidade ou do Departamento. A 334 

produção científica de vários dos Professores Associados é comparável à dos 335 

Professores Titulares do Departamento, variando, nos últimos 5 anos, entre 3 e 82 336 

publicações ISI, com média anual entre 0,6 e 16,4 publicações ISI por ano. Todos os 337 

Professores Associados coordenaram significativo número de projetos de pesquisa 338 

com apoio de agências de fomento, sendo que 10 deles participaram de projetos de 339 

pesquisa de grande porte. O último concurso para o cargo de Professor Titular, no 340 

Departamento, ocorreu em 2009. Não obstante o último concurso para Professor 341 

Titular tenha ocorrido em 2009, a relação titulares/docentes é inferior à média da 342 

Universidade e a relação Associados/Titulares é bem superior à média da 343 

Universidade, no Departamento de Patologia. A grande maioria dos Professores 344 

Associados apresenta considerável produtividade científica e todos demonstram 345 

contribuições significativas em atividades de ensino de graduação e pós-graduação, 346 

bem como de extensão universitária e gestão acadêmica. Com base nestes 347 

elementos, manifesto-me favoravelmente à permanência do cargo de Professor Titular 348 

no Departamento de Patologia, em decorrência da aposentadoria da Professora 349 

Doutora Maria Irma Seixas Duarte.” 2 - PROCESSO 2012.1.361.7.4 - ESCOLA DE 350 

ENFERMAGEM. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de 351 

Cultura e Extensão: Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva. Ofício da 352 

Coordenadora do NACE-AENSC, Profa. Dra. Anna Maria Chiesa, encaminhando o 353 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo (15.06.12). Parecer da Comissão de 354 

Avaliação de NACEs: aprova, por unanimidade, o Relatório Bienal de Atividades 355 

(2009/2011) do Núcleo de Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva - NACE-356 

AENSC (12.12.12). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal 357 

de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão: Assistência de 358 

Enfermagem em Saúde Coletiva – NACE-AENSC, referente ao período de 2009-2011. 359 

A análise do relatório de atividades permite constatar que este núcleo apresentou, no 360 

período, um conjunto amplo e significativo de atividades em consonância com seus 361 

objetivos. O Núcleo agrega, além de docentes da USP, profissionais de saúde de 362 

diferentes áreas do conhecimento e desenvolve projetos com o objetivo de aprimorar 363 

as condições de saúde de grupos populacionais. Foram desenvolvidos, ao longo do 364 

período, quatro grandes projetos, por sua vez divididos em vários subprojetos. As 365 

atividades do Núcleo estão bem detalhadas e fundamentadas, evidenciando sua 366 

articulação com instituições públicas de saúde e com programas de pós-graduação 367 

sensu lato e stricto. O Núcleo vem se mantendo financeiramente com recursos de 368 

agências de fomento, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, bem como de outras 369 

fontes privadas. Com base nestes elementos, considero que o relatório pode ser 370 
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aprovado.” 3 - PROCESSO 2012.1.523.66.0 - PREFEITURA DO CAMPUS "LUIZ DE 371 

QUEIROZ". Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Qualidade de Vida, 372 

referente ao período de 2005-2010. Ofício do Coordenador do NACE-NQV, Prof. Dr. 373 

Gabriel A. Sarriés, encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo e 374 

pedido de prorrogação das atividades do Núcleo (30.11.10). Parecer de assessor ad 375 

hoc: sugere a aprovação do Relatório e do pedido de renovação. Informação nº 16704, 376 

da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, recomendando ao NACE-NQV 377 

buscar maior integração com outras unidades com objetivo de ampliar o escopo das 378 

atividades e abordar a questão da qualidade de vida de maneira mais completa, sendo 379 

importante, também, que o Núcleo esclareça melhor o foco de suas atividades e 380 

evidencie as formas de financiamento e distribuição desses recursos, aprimorando as 381 

informações presentes no relatório (20.12.11). Parecer da Comissão de Avaliação de 382 

NACEs: aprova, por unanimidade, o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de 383 

Qualidade de Vida - NACE-NQV, referente ao período de 2005-2010 (12.12.12). Nesta 384 

oportunidade, o Cons. José Vicente Caixeta esclarece que o NACE-NQV está lotado 385 

na Prefeitura do Campus “Luiz de Queiroz”, o que pode ser motivo das dificuldades de 386 

alavancagem do Núcleo. O Cons. Marcos Felipe levanta o questionamento se é papel 387 

das Prefeituras ter núcleos de apoio. O Sr. Presidente esclarece que as Pró-Reitorias 388 

adotaram sempre a vinculação dos Núcleos a Unidades de Ensino, cabendo a 389 

verificação se continuam com a mesma prática. O Sr. Secretário Geral sugere que a 390 

Comissão proponha às Pró-Reitorias a desestimulação de criação de Núcleos que não 391 

sejam vinculados à Unidades. O Cons. Caixeta sugere que a Comissão aprove o 392 

relatório de atividades, com a recomendação de vinculação a uma Unidade. O demais 393 

membros sugerem que a recomendação seja encaminhada à Pró-Reitora de Cultura e 394 

Extensão Universitária, separadamente do processo, como sugestão mais ampla para 395 

os Núcleos. A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de 396 

Atividades do Núcleo de Qualidade de Vida – NACE-NQV, referente ao período de 397 

2005-2010, bem como à prorrogação de suas atividades. O parecer do relator é do 398 

seguinte teor: “A análise do relatório de atividades permite constatar que este Núcleo 399 

apresentou, no período, um conjunto de atividades em consonância com seus 400 

objetivos. O Núcleo agrega, além de docentes e funcionários de várias Unidades da 401 

USP. Entre as atividades destaca-se: 1) participação no VI Congresso de Stress e VIII 402 

Fórum de Qualidade de Vida no Trabalho; 2) atividades de promoção à saúde no 403 

campus “Luiz de Queiroz”; 3) diagnóstico do perfil dos indivíduos do campus “Luiz de 404 

Queiroz”. O relatório menciona dificuldades de apoio financeiro, o que determinou 405 

alteração do cronograma de atividades previstas e apresenta um conjunto de 406 

propostas bastante abrangente para o próximo período. Apesar das dificuldades 407 
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mencionadas, considero que o relatório pode ser aprovado, bem como o pedido de 408 

prorrogação das atividades, de modo que se possa observar, no próximo período, a 409 

capacidade do Núcleo para cumprir seus objetivos.” 4 - PROCESSO 2012.1.2719.10.3 410 

- FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA. Solicita a permanência 411 

de cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. 412 

Silvio Arruda Vasconcellos, no Departamento de Medicina Veterinária e Preventiva e 413 

Saúde Animal. Aprovada pelo CTA em 5.12.2012. A CAA aprova o parecer do relator, 414 

favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 415 

aposentadoria do Prof. Dr. Silvio Arruda Vasconcellos, no Departamento de Medicina 416 

Veterinária e Preventiva e Saúde Animal. O parecer do relator é do seguinte teor: 417 

“Trata-se de solicitação de permanência de cargo de Professor Titular no 418 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, em decorrência da 419 

aposentadoria do Professor Doutor Sílvio Arruda Vasconcellos. O Departamento de 420 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 421 

e Zootecnia tem um total de 18 docentes, sendo que 4 deles são Professores 422 

Titulares, o que corresponde a uma relação entre titulares/docentes equivalente a 423 

22%. O Departamento tem, ainda, 6 Professores Associados, dos quais 4 deles 424 

obtiveram essa titulação há 5 anos ou mais, todos exercendo suas atividades em 425 

RDIDP. A relação Associados/Titulares é 1,5. O corpo docente do Departamento 426 

completa-se com 7 Professores Doutores. Três dos Professores Associados têm bolsa 427 

de produtividade do CNPq (2/ 1B/ 1D). Todos apresentam significativo número de 428 

orientações de iniciação científica e de pós-graduação (mestrado e doutorado), sendo 429 

que um deles coordena programas de pós-doutorado. Não obstante os professores 430 

associados participem de atividade de ensino de graduação e de pós-graduação, não 431 

é mencionada a nota do programa na última avaliação da CAPES. Todos os 432 

Professores Associados participam de atividades de colegiados ou da gestão 433 

acadêmica da Unidade ou do Departamento. A produção científica de vários dos 434 

Professores Associados é comparável à dos Professores Titulares do Departamento, 435 

correspondendo, nos últimos 5 anos, em média, a 41 publicações ISI, com média 436 

anual igual a 8,2 publicações ISI por ano. Vários deles coordenaram significativo 437 

número de projetos de pesquisa com apoio de agências de fomento. O último 438 

concurso para o cargo de Professor Titular, no Departamento, ocorreu em 2006. 439 

Considerando que a relação titulares/docentes é próxima à média da Universidade, 440 

que o último concurso para Professor Titular, neste Departamento, ocorreu em 2006, 441 

que vários dos Professores Associados apresenta considerável produtividade 442 

científica, além de demonstrar contribuições significativas em atividades de ensino de 443 

graduação e pós-graduação, bem como de extensão universitária e gestão 444 
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acadêmica, manifesto-me favoravelmente à permanência do cargo de Professor 445 

Titular no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, em 446 

decorrência da aposentadoria do Professor Doutor Sílvio Arruda Vasconcellos.” 447 

Relator: Prof. Dr. FLÁVIO ULHOA COELHO. 1 - PROCESSO 2013.1.7.60.3 - 448 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita a 449 

permanência do cargo de Professor Titular nº 265780, vago em decorrência da 450 

aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Pierina Sueli Bonato, no Departamento de Física e 451 

Química (a Congregação deliberou que os cargos por aposentadoria retornariam aos 452 

Departamentos de origem após liberação dos mesmos pela CAA). A solicitação foi 453 

aprovada pela Congregação em 17.12.2012. A CAA aprova o parecer do relator, 454 

favorável à permanência do cargo de Professor Titular nº 265780, vago em 455 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Pierina Sueli Bonato, no Departamento de 456 

Física e Química. O parecer do relator é do seguinte teor: “A Congregação da FCFRP 457 

aprovou, em 17/12/2012, solicitação do Departamento de Física e Química (DFQ) de 458 

permanência de cargo de professor titular, vago em decorrência da aposentadoria da 459 

Prof.ª Dr.ª Pierina Sueli Bonato. O DFQ possui atualmente 29 docentes, sendo que 8 460 

deles são titulares (27,6% do corpo docente, portanto acima da média da 461 

Universidade) e 7 associados (com uma razão de 0,88 associado por titular, razão 462 

bem abaixo da média da Universidade). Desses, consta que 6 estão há mais do que 5 463 

anos nessa função. Dos professores associados, 5 possuem bolsa de Produtividade 464 

em Pesquisa pelo CNPq. A maioria deles têm atuado de forma bastante consistente 465 

na pós-graduação (a maioria em um programa nível 6 pela CAPES) e tem boa 466 

produtividade. A meu ver, a produtividade acadêmica dos professores associados 467 

demonstra que há uma demanda interna para essa posição. Sou favorável à 468 

solicitação.” 2 - PROCESSO 2012.1.1956.55.1 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS 469 

MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO. Solicita a permanência de cargo de Professor 470 

Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Soares 471 

Ruas, no Departamento de Matemática. Aprovada pela Congregação em 07.12.2012. 472 

A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência de cargo de Professor 473 

Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Soares 474 

Ruas, no Departamento de Matemática. O parecer do relator é do seguinte teor: “A 475 

Congregação do ICMC aprovou, em 7/12/2012, solicitação do Departamento de 476 

Matemática (SMA) de permanência de cargo de professor titular, vago em decorrência 477 

da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Soares Ruas. O SMA possui 478 

atualmente 51 docentes, sendo que 5 deles são titulares (9,8% do corpo docente, bem 479 

abaixo da média da Universidade e abaixo, também, da média da Unidade) e 16 480 

associados (com uma razão de 3,2 associados por titular, um número também acima 481 
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da média da Universidade). Consta que, desses, 9 estão há mais do que 5 anos nessa 482 

função. Dos professores associados, 13 possuem bolsa de Produtividade em 483 

Pesquisa pelo CNPq. A maioria deles têm atuado de forma bastante consistente na 484 

pós-graduação (nível 6 pela CAPES) e têm boa produtividade. Uma boa parte tem 485 

produtividade acadêmica no mesmo nível que professores titulares do Departamento. 486 

A argumentação acima, a meu ver, demonstra que há uma demanda reprimida para 487 

cargos de professores titulares no SMA. Sou, portanto, favorável à solicitação da 488 

Unidade.” 3 - PROCESSO 2012.1.1352.76.1 - INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO 489 

CARLOS. Proposta de criação da ênfase Tecnológica no curso de Bacharelado em 490 

Ciências Físicas e Biomoleculares do IFSC. Ofício do Diretor do Instituto de Física de 491 

São Carlos, Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, à Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª 492 

Dr.ª Telma Maria Tenório Zorn, encaminhando a proposta de criação de ênfase para o 493 

curso de Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares, aprovado pela 494 

Congregação da Unidade em 27.04 e 31.08.2012 (03.09.12). Parecer da CCV: aprova 495 

o parecer do relator, Prof. Dr. Adriano Mesquita Alencar, favorável à criação solicitada 496 

e recomenda que conste das informações fornecidas no Manual do Candidato da 497 

FUVEST, que se o aluno optar pela nova Ênfase, a duração ideal do curso será de 9 498 

semestres (27.11.12). Parecer do CoG: aprova o parecer da CCV, favorável ao mérito 499 

acadêmico da proposta de criação da Ênfase e endossa a manifestação da Câmara, 500 

que recomendou a inclusão, no Manual do Candidato FUVEST, de observação 501 

informando que se o candidato optar pela Ênfase, terá ampliação da duração ideal do 502 

curso, de 8 para 9 semestres (13.12.12). A CAA aprova o parecer do relator, favorável 503 

à proposta de criação da ênfase Tecnológica no curso de Bacharelado em Ciências 504 

Físicas e Biomoleculares, com a recomendação de inclusão, no Manual do Candidato 505 

FUVEST, de observação informando que se o candidato optar pela Ênfase, terá 506 

ampliação da duração ideal do curso, de 8 para 9 semestres. O parecer do relator é do 507 

seguinte teor: “Trata-se de proposta de mudança curricular visando a implementação 508 

de uma Ênfase Tecnológica no curso já existente de Bacharelado em Ciências Físicas 509 

e Biomoleculares do IFSC. Essa solicitação foi aprovada: (i) na Comissão de 510 

Graduação do IFSC em 13/7/2012; (ii) ad referendum do Conselho do Departamento 511 

de Física e Ciências dos Materiais em 20/8/2012; (iii) pelo Conselho do Departamento 512 

de Física e Informática em 28/8/2012; (iv) pela Congregação do IFSC em 31/8/2012; 513 

(v) pela Câmara Curricular e de Vestibular do Conselho de Graduação em 27/11/2012; 514 

e finalmente (vi) pelo Conselho de Graduação da USP em 13/12/2012. A criação 515 

dessa ênfase tem como objetivo ‘permitir ao aluno verificar in loco o funcionamento de 516 

uma indústria/empresa com atividades relacionadas à Física Biomolecular e/ou 517 

Biotecnologia, permitindo ver seus conhecimentos adquiridos aplicados em situações 518 
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reais’. Na prática, isso se dará com a criação de uma disciplina de estágios a ser 519 

cursada ao final do curso. O aluno interessado em cursar tal ênfase deve se 520 

manifestar no sétimo semestre do curso. Ao final desse estágio, o aluno deverá 521 

apresentar oralmente um relatório a uma banca examinadora. Há mérito acadêmico na 522 

proposta apresentada e ela seguiu todo o trâmite legal previsto. Em vista disso, sou 523 

favorável à sua aprovação. Conforme sugerido pela CCV e endossada pelo Conselho 524 

de Graduação, é importante que conste no Manual do Candidato FUVEST a 525 

informação de que caso o aluno opte por essa ênfase, que a duração ideal de seu 526 

curso será de 9 semestres.”  4 - PROCESSO 2012.1.1438.43.7 - INSTITUTO DE 527 

FÍSICA. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em decorrência do 528 

falecimento do Prof. Dr. Dirceu Pereira, no Departamento de Física Nuclear. Aprovada 529 

pela Congregação em 29.11.2012. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à 530 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência do falecimento do 531 

Prof. Dr. Dirceu Pereira, no Departamento de Física Nuclear. O parecer do relator é do 532 

seguinte teor: “A Congregação do IF aprovou, em 29/11/2012, solicitação do 533 

Departamento de Física Nuclear (FCN) de permanência de cargo de Professor Titular, 534 

vago em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Dirceu Pereira. O FCN possui 535 

atualmente 28 docentes, sendo que 6 deles são titulares (21,4% do corpo docente) e 536 

12 associados (com uma razão de 2 associados por titular). Desses, consta que 8 537 

estão há mais do que 5 anos nessa função. Dos professores associados, 8 possuem 538 

bolsa de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq. A maioria deles tem atuado de forma 539 

bastante consistente na pós-graduação (nível 7 pela CAPES) e tem boa produtividade, 540 

o que demonstra haver, no departamento, pesquisadores em condições de ascender 541 

ao nível de professor titular. Sou, portanto, favorável à solicitação da Unidade.” 542 

Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE BRITTO. 1 - PROCESSO 543 

2011.1.2240.17.6 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. Proposta de 544 

reformulação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas - Modalidade Médica, 545 

alterando a duração ideal, mínima e máxima do curso e sua nomenclatura, com a 546 

criação de duas ênfases: Ciências Biomédicas e Biotecnologia em Saúde. Ofício do 547 

Vice-Diretor em exercício da FMRP, Prof. Dr. Geraldo Duarte, à Pró-Reitora de 548 

Graduação, Prof.ª Dr.ª Telma Maria Tenório Zorn, encaminhando a proposta de 549 

reformulação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas - Modalidade Médica, 550 

aprovada pela Congregação em 13.09.2011 (20.09.11). Parecer da CCV: decide que o 551 

processo deve ser devolvido à Unidade para regularização, quais sejam: 1) se for do 552 

interesse da Unidade em continuar com a proposição para a dupla titulação, deve-se 553 

providenciar a separação do assunto da presente proposta, e enviar em processo 554 

próprio, para as devidas análises e aprovações. 2) rever e justificar a proposta de 555 



16 

 

tempo ideal para integralização do curso, levando-se em conta o estabelecido pela 556 

Resolução MEC nº 2 de 2007 (27.03.12). Ofício do Presidente da Comissão de 557 

Gradução da FMRP, Prof. Dr. Francisco José Candido dos Reis e do Diretor da FMRP, 558 

Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel, encaminhando o Projeto Pedagógico do Curso de 559 

Ciências Biológicas em Saúde e Biotecnologia regularizado, conforme as solicitações 560 

da CCV (11.04.12). Parecer da CCV: decide ratificar a aprovação dada à 561 

reformulação do curso com a criação de duas ênfases. O Curso passa a se chamar 562 

Ciências Biomédicas e Biotecnologia em Saúde, com as Ênfases em Ciências 563 

Biomédicas e Biotecnologia em Saúde, com 20 vagas (vagas novas), período integral. 564 

A Unidade retirou da proposta a inclusão de 5 vagas para transferência interna. A 565 

Câmara salienta que a efetivação das alterações solicitadas somente se dará quando 566 

da aprovação da ampliação de vagas pelo Conselho Universitário (06.11.12). Parecer 567 

do CoG: aprova a manifestação da CCV, favorável à reformulação curricular do curso 568 

de Bacharelado em Ciências Biológicas - Modalidade Médica, alterando a duração 569 

ideal, mínima e máxima do curso e sua nomenclatura. O curso passa a se chamar 570 

Ciências Biomédicas e Biotecnologia em Saúde, com as ênfases Ciências Biomédicas 571 

e Biotecnologia em Saúde (22.11.12). A CAA aprova o mérito da proposta de 572 

reformulação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – Modalidade Médica, 573 

ficando no aguardo da resposta da Unidade aos ajustes sugeridos pelo relator. Na 574 

ocasião, pediu vistas dos autos o Conselheiro Marcos Felipe Silva de Sá. O parecer 575 

do relator é do seguinte teor: “O processo envolve solicitação da Faculdade de 576 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) de uma reformulação do Curso de Bacharelado 577 

em Ciências Biológicas – Modalidade Médica. De modo geral, a proposta é bem 578 

justificada em termos da necessidade de atualização e modernização do curso, que foi 579 

iniciado em 1964, sendo o primeiro da área no Brasil. Não há dúvida alguma sobre a 580 

importância do tema central da proposta e da competência da FMRP na área. 581 

Entretanto, vários aspectos requerem ainda a atenção dos proponentes: 1. Desde o 582 

início do processo, o material trata o curso como pertencendo à área da Biologia, 583 

citando inclusive resolução do Conselho Federal de Biologia, e não contemplando o 584 

fato de este curso, na verdade, pertencer à área biomédica, de acordo com a Lei 585 

6684, de 1979, que regulamentou ambas as profissões; 2. O número de vagas 586 

proposto é muito pequeno para poder atender à demanda de profissionais discutida no 587 

documento, em função da amplitude da área de abrangência do curso. Um número 588 

ideal seria, em nossa opinião, de 40 vagas; 3. No mesmo campus, na FFCLRP, há um 589 

curso de Ciências Biológicas que tem, entre suas ênfases reformuladas recentemente 590 

(Julho de 2011), a área de Biologia Molecular e Tecnológica, que obviamente se 591 

superpõe com a proposta principal da FMRP neste processo; 4. O nome proposto, 592 
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‘Ciências Biomédicas e Biotecnologia em Saúde’, não faz sentido, uma vez que a 593 

Biotecnologia é hoje, reconhecidamente, uma área das Ciências Biomédicas. O nome 594 

proposto sugere duas áreas completamente diferentes, o que não é o caso. Esta 595 

ambiguidade não pode ser estimulada no âmbito da USP; 5. A FMRP, diante do 596 

quadro acima, poderia estudar a possibilidade de transformar o curso em ‘Ciências 597 

Biomédicas’, já que este envolve uma carreira bem definida há mais de 30 anos. O 598 

foco, ou ênfase, poderia continuar sendo a Biotecnologia, da mesma maneira que 599 

outros cursos da área, que têm focos em algumas áreas de competência das 600 

instituições-sede. Esta possibilidade teria a vantagem de não gerar choque algum com 601 

o Estatuto da USP, já que há curso de Ciências Biomédicas, muito recente, apenas no 602 

campus da Capital; intercâmbio com este curso, sediado no Instituto de Ciências 603 

Biomédicas, seria muito profícuo; 6. Uma vez definido o ponto acima, a cooperação 604 

com a FFCLRP em termos do curso que oferece a ênfase em Biologia Molecular e 605 

Tecnológica também seria altamente vantajosa para ambas as unidades, ainda que 606 

elas formem profissionais distintos. 7. Outra possibilidade oferecida para a discussão 607 

na FMRP é a possibilidade de a unidade transformar o curso em Bacharelado em 608 

Biotecnologia, que seria contemporâneo, inovador e atenderia da mesma maneira os 609 

anseios da comunidade. Egressos deste curso poderiam ser acolhidos pelo Conselho 610 

de Biologia ou de Biomedicina, dependendo da grade curricular definitiva.” O 611 

processo, a seguir, será submetido à apreciação da Comissão de Orçamento e 612 

Patrimônio e, posteriormente, ao Conselho Universitário. 2 - PROTOCOLADO 613 

2012.5.1003.45.4 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA. Solicita a 614 

permanência de cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do 615 

Prof. Dr. Pedro Alberto Morettin, no Departamento de Estatística. Aprovada pela 616 

Congregação em 17.12.2012. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à 617 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do 618 

Prof. Dr. Pedro Alberto Morettin, no Departamento de Estatística. O parecer do relator 619 

é do seguinte teor: “O Departamento de Estatística do IME conta no momento com 37 620 

docentes. O Departamento tem 16 professores associados e 9 professores titulares, 621 

portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente a 24% (acima da 622 

média da USP) e de associados em relação aos titulares de 1,78, também um pouco 623 

acima da média da USP. Há 12 professores associados no Departamento com mais 624 

de 5 anos decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 4 concursos de 625 

professor titular neste Departamento nos últimos 10 anos, e 2 nos últimos 5 anos. 626 

Todos os professores titulares são detentores de bolsa de produtividade nível 1 (três 627 

com nível 1A, cinco com nível 1B e um com nível 1D). Entre os associados, apenas 4 628 

docentes têm essas bolsas (três com nível 2 e um com nível 1D). A produção 629 
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acadêmica dos professores titulares é muito boa e a dos associados é boa, com forte 630 

heterogeneidade, e o programa de pós-graduação vinculado ao Departamento tem 631 

nota 7 pela CAPES, o que é uma excelente credencial. Chama a atenção a carga 632 

didática de graduação relativamente pequena em comparação aos padrões da USP. 633 

Conclusão: Há uma demanda evidente por cargos de professor titular no 634 

Departamento, mas a qualificação da demanda ainda não é comparável à de seus 635 

professores titulares em atividade e mesmo aposentados. Esta é uma preocupação 636 

que o Departamento deverá considerar em futuro próximo. Sugiro a aprovação da 637 

permanência solicitada.” 3 - PROTOCOLADO 13.5.55.41.9 - INSTITUTO DE 638 

BIOCIÊNCIAS. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em 639 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Antônio Salatino, no Departamento de 640 

Botânica. Aprovada pela Congregação em 22.3.13. A CAA aprova o parecer do 641 

relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência 642 

da aposentadoria do Prof. Dr. Antônio Salatino, no Departamento de Botânica. O 643 

parecer do relator é do seguinte teor: “O Departamento de Botânica do IB/USP conta 644 

no momento com 24 docentes. O Departamento tem 6 professores associados e 4 645 

professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente 646 

a 17% (abaixo da média da USP) e de associados em relação aos titulares de 1,5, 647 

próximo da média da USP. Há 5 professores associados no Departamento com mais 648 

de 5 anos decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 3 concursos de 649 

professor titular neste Departamento nos últimos 10 anos, e apenas 1 nos últimos 5 650 

anos. Todos os professores titulares são detentores de bolsa de produtividade (dois 651 

com nível 1A, um com 1C e um com 1D). Todos os associados também têm essas 652 

bolsas (quatro com nível 2, um com nível 1D e um com nível 1A). A produção científica 653 

dos professores titulares e associados é boa, ainda que heterogênea, e o programa de 654 

pós-graduação vinculado ao Departamento tem nota 6 pela CAPES. Todos os 655 

professores associados e titulares têm atividade significativa de ensino, orientação, 656 

extensão e gestão. Conclusão: Há uma evidente demanda qualificada por cargos de 657 

professor titular no Departamento. Dessa forma, somos favoráveis à permanência do 658 

cargo em epígrafe no Departamento, conforme aprovado pela Congregação da 659 

unidade.” 4 - PROCESSO 12.1.3110.3.0 - ESCOLA POLITÉCNICA. Ofício do Diretor 660 

da Escola Politécnica, Prof. Dr. José Roberto Cardoso, ao Procurador Geral, Prof. Dr. 661 

Gustavo Ferraz de Campos Monaco, solicitando orientação no sentido de como inserir 662 

no Edital de abertura de concurso o item ‘1 b’ das Diretrizes da CAA para Concurso 663 

Docente em Língua Estrangeira. Parecer da PG: sugere que seja retirada da letra ‘a’ 664 

do item 1 das Diretrizes para Concursos em Língua Estrangeira a frase: "e que é 665 

expectativa da unidade, caso um candidato que realizou provas em língua estrangeira 666 
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seja indicado, que ele se torne fluente em português em no máximo dois anos." A 667 

CAA acata a sugestão da Procuradoria Geral, no sentido de que a segunda parte do 668 

item "1a" das Diretrizes da CAA para Concursos Docentes em Língua Estrangeira seja 669 

removida, de modo que o item em questão passe a ter a seguinte redação: “O edital 670 

deve mencionar explicitamente a possibilidade de candidatos realizarem as provas na 671 

língua mencionada”, que seria então o único aspecto das diretrizes que apareceria no 672 

edital. Todavia, entende a CAA que a fluência na língua portuguesa é importante a 673 

médio prazo, e sugere que a frase removida passe a constituir o item ‘1d’ das 674 

Diretrizes, que teria a seguinte redação: “A unidade deverá certificar-se de que, no 675 

caso de um candidato que realizou provas em língua estrangeira ser indicado, que ele 676 

se torne fluente em português em 2-3 anos”. Relator: Prof. Dr. MARCOS FELIPE 677 

SILVA DE SÁ. 1 - PROCESSO 2013.1.11.6.6 - FACULDADE DE SAUDE PÚBLICA. 678 

Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 679 

aposentadoria da Profa. Dra. Marcia Faria Westphal, no Departamento de Prática de 680 

Saúde Pública. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo 681 

de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Marcia Faria 682 

Westphal, no Departamento de Prática de Saúde Pública. O parecer do relator é do 683 

seguinte teor: “O Departamento de Prática de Saúde Pública ministra disciplinas em 684 

cinco cursos de graduação da USP: Saúde Pública, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e 685 

Educação Física. São 17 disciplinas obrigatórias para 26 turmas e 1300 estudantes, 686 

com carga horária correspondente a 1.230 hs por ano. Também oferece 24 disciplinas 687 

de pós-graduação a cada dois anos. O Depto. tem 21 docentes, sendo 17 em RDIDP, 688 

dois em RTC e dois em RTP. Seis são Professores Titulares, dez Professores 689 

Associados, quatro Professores Doutores e um Professor Assistente. A relação 690 

titulares/docentes é de 28,5%. Chama a atenção a idade média do corpo docente do 691 

Depto.: 55,3 anos. Dos seis Professores Titulares, cinco têm mais de 25 anos de 692 

tempo de serviço na USP, cinco deles com mais de 60 anos de idade. Dois deles têm 693 

bolsa de produtividade em pesquisa, nível 2, do CNPq. Todos eles estão envolvidos 694 

com o Programa de Pós-Graduação, níveis de mestrado e doutorado. Nos últimos 695 

cinco anos orientaram 38 mestrados, 28 doutorados e supervisionaram cinco pós-696 

doutorados. Com uma exceção, não têm nenhum envolvimento com o curso de 697 

graduação. A produção científica apresenta uma média de 14 trabalhos/Professor 698 

Titular em cinco anos, embora a distribuição não seja uniforme. Idem para a 699 

publicação de capítulos de  livros. Todos participaram de projetos de pesquisa 700 

financiados por agências de fomento nos últimos cinco anos. Forte envolvimento com 701 

atividades de extensão e administrativas. Dos dez Professores Associados, seis têm 702 

mais de 23 anos de USP e cinco obtiveram a titulação há mais de oito anos. Embora 703 
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conste da lista de docentes relacionados na tabela 1, o Prof. Sebastião André de 704 

Felice não é mencionado nas demais tabelas de produtividade do Depto. Nenhum dos 705 

Professores Associados tem bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Três não 706 

estão envolvidos com graduação, mas todos orientam alunos de pós-graduação. Nos 707 

últimos cinco anos orientaram 61 alunos de mestrado, 38 doutorados e apenas três 708 

pós-doutorados. No conjunto, publicaram 96 trabalhos científicos em periódicos 709 

indexados nos últimos cinco anos, embora de forma bastante heterogênea. Oito 710 

estiveram envolvidos em mais de um projeto de pesquisa como coordenadores nos 711 

últimos cinco anos. De uma modo geral, todos têm um forte engajamento nas 712 

atividades administrativas e em programas de extensão. A relação entre Professores 713 

Associados/Professores Titulares é de 1,67. A produção científica média é inferior a 714 

dos titulares, embora três deles tenham produção bem acima da média dos titulares. O 715 

último concurso de professor titular no Depto. ocorreu em 2009. Considerando que a 716 

relação titulares/corpo docente está na média do conjunto dos departamentos da 717 

Unidade e, tendo em vista que a produtividade científica, de orientação e engajamento 718 

institucional dos professores associados se aproxima daquela dos professores 719 

titulares, com destaque para alguns deles, sou favorável á permanência do cargo de 720 

Professor Titular no Departamento de Prática de Saúde Pública da FSP.” Nada mais 721 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, dando por 722 

encerrada a reunião às 12h30. Do que, para constar, eu,______________________, 723 

Renata de Góes C. P. T. dos Reis, Analista Administrativo da Secretaria Geral, 724 

designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, 725 

que será assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for discutida e 726 

aprovada e por mim assinada. São Paulo, 10 de abril de 2013. 727 
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rNrEREssApo: NúcLEo JosÉ nels DE DIVULGAÇÃo cIENTÍFIcA

Assulro: PROPOSTA DE DESATIVAÇÃO

PARECER

Trata-se de proposta de desativação do NUCLEO JOSE REIS DFI

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NACE-NJR"

Os fatos:

Em 19 de setembro de 1992, foi criado ofîcialmente o NÚCLEO JOSÉ REIS

DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA ECA USP, com a sigla NJR-ECA/USP.

Em 05 de março de 2008, portanto 16 anos depois, foi aprovado no âmbito

da PRCEU por meio da Resolução 5437, o NÚCLEO JOSÉ REIS DB

DIVUGAÇAO CtrENTÍFICA, por Llm período de 05 anos, devendo sua

coordenaçäo apresentar a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitaria,

relatórios bienais.

Em 17 de março de 2A10, a CLR aprova a minuta de Regimento do Núrcle<>

NACE-NJR.
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Em 06 de abril de 2010, o Conselho Universitário aprovou o parecer da CLR

referente a minuta de Regimento do Núcleo NACE-NJR.

Em 30 de abril de 2010 o coordenador do núcleo informa que o Regimento

Interno do núcleo, publicado no DO em 74 de abril de 20 10 não era o ohcial e

solicita a Pró-Reitoria que entenda o núcleo como não-regularizado até que

toda a tramitação do novo regimento seja realizada e aprovada no CO.

Em 06 de maio de 2010, a Presidência da Comissão dos NACEs convida o

coordenador cientifico do núcleo a comparecer em uma das reuniões

ordinárias a fîm de dirimir as dúvidas existentes a respeito do núcleo"

Em 13 de maio de 2O1O ocorre a reuniäo da Comissão dos NACEs, cotn a

presença do coordenador científico do núcleo que presta os esclarecirnentos

necessários e o processo retorna ao NACE-NJR para- os devidos

encaminhamentos, olr seja, alterar e encaminhar para aprovação o Regimento

Interno"

Em data não informada, é encaminhado o Relatório Bienal de Atividades do

N,q.CE-NJR.

Em 18 de agosto de 2O1O, o Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho, Presiclente clo

Conselho deliberativo do NACE-NJR, encaminha ofício à Pró-reitora de

Cultura e Extensã.o Universitária informando t'não reconhecer a

autenticidade do Relatório Bienal" e informa que o ûIesmo náo terr
t'validade algumatt e informa também que todas as informaçöes existentes iro

relatório são falsas e foram produzidas por um colaborador do núcieo, Sr.

Osnnir Nunes.
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Em 13 de setembro de 2OIO, a Pré-reitora de Cultura e Extensão

Universitária solicita ao núcleo uma série de informaÇões complementares

com prazo de resposta de no máximo 30 dias.

Em 08 de outubro de 2OLO, as informações são enviadas a Pro-Reitoria.

Em 19 de janeiro de 2O11 a Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária

solicita a PG/USP apoio na Comissão Sindicante criada para aferir possíveis

irregularidades no núcleo.

Em 21 de março de 2Ol2 a PRCEU envia ofício ao coordenador do núcleo conr

uma série de solicitações, estabelecendo vm prazo de 120 dias para c¡ envio

das informações.

Ðm 07 de dezembro de 2012, Comissão de Avaliçã.o dos NACEs envia oficio a

Pró-reitora de Cultura e Extensã.o Universitâria da USP informando que:

a) A referida comissão está analisando dois processos referentes ao

Núcleo: (1) O processo de sindicância e (21 a criaçã.o do núcleo e a avaliaçãcr

dos seus relatérios"

b) A Comissão entendeu por unanimidade que o riúcleo deve ser

desativado.

Em 07 de dezernbro de 2OI2 o processo supra foi encaminhado à Secretaria

Geral e em 28 e janeiro de 2OI3 a este relator.

Meu parecer:

Considerando o histórico do núcleo desde a sua criaçã.o e a forma como as

suas atividades forarn sendo conduzidas nos ultimos 20 anos, e corisideranclo
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as ponderações da Comissão de Avalição dos NACEs, o meu parecer é pela

d.esativação do Núcleo José Reis de Divulgação científica.

Entendo também que o processo de Sindicância bem como os eventuais

desdobramentos decorrentes devam ser concluídos, independentemente da

desativação do núcleo.

Com os meus melhores cumPrimentos

Prof. Dr. Marcelo de Andrade Romero

Relator patra a CAA

São Paulo, 01 de março de 2013


