
 

288ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. 1 

Ata. Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 2 

reúne-se, no Estúdio IV da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST), a 3 

Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Jose Vicente 4 

Caixeta Filho, com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: 5 

Professores Doutores Marcelo de Andrade Roméro, Valdecir de Assis Janasi e 6 

Terezinha de Jesus Andreoli Pinto e dos suplentes Professores Doutores Silvana 7 

Martins Mishima e Margarida Maria Krohling Kunsch que participam da reunião com 8 

direito a voto, tendo em vista as ausências justificadas dos Professores Doutores 9 

Carlos Gilberto Carlotti Junior e Jackson Cioni Bittencourt. Presente, também, o 10 

Senhor Secretário Geral, Ignacio Maria Poveda Velasco. PARTE I – EXPEDIENTE. 11 

Havendo número legal, o Senhor Presidente inicia a sessão, dando as boas vindas 12 

aos suplentes eleitos na última reunião do Conselho Universitário. Informa que é a 13 

primeira vez que se tem a presença do suplente na CAA e que todos os suplentes 14 

serão convidados para as reuniões da CAA, sendo que na ausência do titular, o 15 

suplente tem direito a voto. O Senhor Secretário Geral aproveita a oportunidade para 16 

acrescentar que a presença do suplente na reunião da CAA é muito importante, 17 

porque quando for preciso substituir o titular, o suplente está a par de tudo o que 18 

está ocorrendo. Em seguida, o Senhor Presidente informa que a Ata da 287ª 19 

sessão, realizada em 08.09.2014 será discutida e votada na próxima reunião. Ato 20 

seguinte, o Senhor Presidente passa às comunicações, solicitando informação à 21 

Secretaria Geral sobre o envio às unidades das tabelas contendo as informações da 22 

distribuição de cargos de Professor Titular. O Senhor Secretário Geral informa que 23 

as tabelas precisam de alguns ajustes e revisões, assim que os mesmos forem 24 

concluídos, a Secretaria Geral as enviará às unidades para a devida conferência. O 25 

Senhor Presidente solicita que as tabelas sejam enviadas às unidades da forma que 26 

estão, para que as unidades chequem e devolvam, por e-mail, à Secretaria Geral, 27 

em no máximo dez dias. O Senhor Presidente assevera que pode ser feita uma 28 

resolução de alteração das Diretrizes gerais para distribuição e concessão de cargos 29 

de Professor Titular, mas enquanto as referidas alterações não ocorrerem, os 30 

processos vão continuar tramitando normalmente. Na sequência, o Senhor 31 

Presidente abre a palavra para aos Senhores Conselheiros e não havendo 32 

comunicações, passa à PARTE II - ORDEM DO DIA. PROCESSO A SER 33 
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GRADUAÇÃO. Tabela de vagas para o concurso Vestibular de 2015. A CAA 35 

referenda manifestação do Senhor Presidente, favorável à aprovação da Tabela de 36 

vagas para o concurso Vestibular de 2015. PROCESSOS A SEREM RELATADOS. 37 

Relator: Prof. Dr. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JÚNIOR. 1 - PROTOCOLADO 38 

2014.5.281.8.8 - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. 39 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 222852, vago em 40 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior, no Departamento 41 

de Letras Clássicas e Vernáculas. Aprovada pela Congregação em 22.5.2014. O 42 

processo é retirado de pauta, tendo em vista a ausência do relator. 2 - 43 

PROTOCOLADO 2014.5.299.8.4 - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 44 

CIÊNCIAS HUMANAS. Solicita a permanência de 2 (dois) cargos de Professor 45 

Titular nºs 222844 e 144517, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. 46 

Drs. Adilson Avansi de Abreu e Wanderley Messias da Costa, respectivamente, no 47 

Departamento de Geografia. Aprovada pela Congregação em 22.5.2014. O processo 48 

é retirado de pauta, tendo em vista a ausência do relator. 3 - PROCESSO 49 

91.1.501.58.4 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita 50 

a permanência do cargo de Professor Titular nº 177903, vago em decorrência da 51 

aposentadoria da Profa. Dra. Teresa Lúcia Colussi Lamano, no Departamento de 52 

Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica. Aprovada pela Congregação em 53 

28.04.2014. O processo é retirado de pauta, tendo em vista a ausência do relator. 54 

Relator: Prof. Dr. JACKSON CIONI BITTENCOURT. 1 - PROCESSO 55 

2013.1.13313.1.5 - NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA DO GENOMA HUMANO – 56 

GENOMA. Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa do 57 

Genoma Humano - GENOMA, referente ao período de 2008-2013 e solicitação de 58 

renovação. Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: recomenda aprovação 59 

do Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Genoma 60 

Humano-GENOMA, referente ao período de 2008-2013, assim como a continuidade 61 

das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação. O processo é 62 

retirado de pauta, tendo em vista a ausência do relator. 2 - PROCESSO 63 

2013.1.9748.1.0 - CENTRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS SOBRE 64 

CULTURA E COMUNICAÇÃO – CELACC. Relatório Quinquenal de Atividades do 65 

Núcleo de Apoio à Pesquisa do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura 66 

e Comunicação - CELACC, referente ao período de 2008-2012 e solicitação de 67 

renovação. Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: recomenda aprovação 68 
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do Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Centro de 69 

Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação - CELACC, referente ao 70 

período de 2008-2012, assim como a continuidade das atividades por mais cinco 71 

anos, a partir da última renovação. O processo é retirado de pauta, tendo em vista a 72 

ausência do relator. 3 - PROCESSO 2014.1.1906.18.1 – ESCOLA DE 73 

ENGENHARIA DE SÃO CARLOS. Solicita a permanência do cargo de Professor 74 

Titular nº 156876, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Jose Roberto 75 

Campos, no Departamento de Hidráulica e Saneamento. Aprovada pela 76 

Congregação em 4.7.2014. O processo é retirado de pauta, tendo em vista a 77 

ausência do relator. Relator: Prof. Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO. 1 - 78 

PROCESSO 2014.1.1483.18.3 – ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS. 79 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 1026399, vago em 80 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Mounir Khalil El Debs, no Departamento 81 

de Engenharia de Estruturas. Aprovada pela Congregação em 4.7.2014. O processo 82 

é retirado de Pauta, a fim de ter baixado diligência, solicitando maiores informações 83 

para a EESC. 2 - PROCESSO 2014.1.1003.5.0 – FACULDADE DE MEDICINA. 84 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 1015613, vago em 85 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Samir Rasslan, no Departamento de 86 

Cirurgia. Aprovada pela Congregação em 27.06.2014. A CAA aprova o parecer do 87 

relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular nº 1015613, vago em 88 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Samir Rasslan, no Departamento de 89 

Cirurgia. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de cargo 90 

de Professor Titular para o Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 91 

Universidade de São Paulo, em decorrência da aposentadoria do Professor Titular 92 

Samir Rasslan. A solicitação foi aprovada nos seguintes colegiados: Conselho do 93 

Departamento de Cirurgia, em 14 de maio de 2014 e Congregação da FMUSP, em 94 

27 de junho de 2014. O processo supra foi instruído de Tabelas e Quadros com os 95 

indicadores de carga horária dos docentes, por regime de trabalho, produção 96 

cientifica, atividades de extensão dos professores titulares e associados, 97 

envolvimento docente na carreira e os indicadores da pós-graduação. A análise dos 98 

documentos apresentados permitiu a obtenção de indicadores importantes a 99 

respeito do departamento em questão, tanto do ponto de vista do envolvimento 100 

como da produção dos seus docentes, mormente daqueles na categoria MS-5 ou 101 

professores associados. O Departamento de Cirurgia possui 43 docentes, sendo 10 102 
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doutores, 27 associados e 06 titulares. A relação entre professores titulares e o total 103 

de professores é de 14%, superior à média da Universidade. A relação entre 104 

professores associados e o total de professores é de 63%, ou seja, o departamento 105 

possui um número relevante de professores associados. Cerca de 70% dos 106 

associados possui mais de 10 anos na função e 80% dos titulares possui mais de 10 107 

anos no cargo. Os professores titulares correspondem a 14% do total de 108 

professores, abaixo da média da USP que é 19% e a relação entre professores 109 

associados e professores titulares é de 4,5 bem acima da media da USP que é de 110 

1,6%. Em relação à produção científica dos professores titulares, os indicadores dos 111 

últimos 05 anos são demonstrados a seguir: publicações em periódicos indexados: 112 

298; trabalhos completos publicados em anais de eventos: 292; livros: 034; capítulos 113 

de livros: 108; projetos de pesquisa com auxílio de agências de fomento: 039. Em 114 

relação à produção científica dos professores associados, os indicadores dos 115 

últimos 05 anos são demonstrados a seguir:  publicações em periódicos indexados: 116 

499; trabalhos completos publicados em anais de eventos: 235; livros: 025; capítulos 117 

de livros: 292; projetos de pesquisa com auxilio de agencias de fomento: 042. Com 118 

relação às atividades de Pós-Graduação, os professores do departamento estão 119 

envolvidos em três programas, com os seguintes conceitos da CAPES: Programa de 120 

Clínica Cirúrgica: conceito 04; Programa de Anestesiologia: conceito 04; e Programa 121 

de Urologia: conceito 06. Cerca de 63% dos professores associados estão 122 

envolvidos com atividades de Cultura e Extensão Universitária. Analisando todos 123 

estes indicadores, com ênfase naqueles relacionados aos professores associados, 124 

sou de parecer FAVORAVEL a concessão de um cargo de professor titular para o 125 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 126 

Relatora: Profª Drª TEREZINHA DE JESUS ANDREOLI PINTO. 1 - PROCESSO 127 

2014.1.668.43.0 - INSTITUTO DE FÍSICA. Solicita a permanência do cargo de 128 

Professor Titular nº 222542, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. 129 

Dmitri Maximovitch Guitman, no Departamento de Física Nuclear. Aprovada pela 130 

Congregação em 24.04.2014. A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à 131 

devolução do processo para Unidade/Departamento para que seja evidenciada a 132 

necessidade da manutenção do Cargo de Professor Titular, devendo ser juntado aos 133 

autos relatório devidamente circunstanciado. O parecer da relatora é do seguinte 134 

teor: “Trata-se, o presente, da solicitação de permanência de cargo de Professor 135 

Titular, em RDIDP, junto ao Departamento de Física Nuclear, do Instituto de Física, 136 
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decorrente da aposentadoria do Professor Titular Dmitri Maximovitch Guitman, com 137 

base nas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de Cargos de Professor 138 

Titular, pela qual se deve analisar o mérito da solicitação de permanência do cargo 139 

no Departamento. A proposta foi apresentada pelo Departamento de Física Nuclear 140 

e devidamente aprovada pela Congregação da Unidade. Parte dos aspectos formais 141 

apresenta-se satisfeita nos autos, a saber: a) aprovação pelo Departamento de 142 

Física Nuclear, em 03/04/2014 (folhas 3), b) aprovação pela Congregação do 143 

Instituto de Física, em 24/04/2014 (folhas 2) e c) apresentação de planilhas 144 

(nomeadas Tabelas 1 a 12). Na Tabela 1 (folhas 4) são listados nominalmente os 145 

docentes do departamento, indicando a categoria, a idade, o tempo de serviço na 146 

USP, além do ano de obtenção da livre-docência ou da passagem a Professor 147 

Titular. As Tabelas 2 a 4 (folhas 5 a 8), trazem informações quanto à carga horária 148 

na Graduação e na Pós-Graduação dos professores titulares, além de informações 149 

relativas à bolsa de produtividade do CNPq e, também, o número de alunos de IC, 150 

MS, DR/DD e PD, referentes a esses mesmos professores titulares. A Tabela 5 151 

(folha 9) lista a participação dos docentes titulares em atividades administrativas, em 152 

comissões e colegiados. As Tabelas de 6 a 9 (folhas 10 a 14) apresentam, 153 

respectivamente, as mesmas informações acerca dos docentes associados. Na 154 

sequência, a Tabela 10 (folha 15) apresenta um quadro geral de docentes por 155 

categoria no Instituto de Física. Por fim, a Tabela 11 (folha 16) informa, ano a ano, 156 

os concursos para Professor Titular na Unidade. Dentre os 7 titulares, 5 estiveram 157 

na chefia ou na vice-chefia do Departamento nos últimos 5 anos, enquanto 1 158 

docente esteve na presidência da Comissão de Pesquisa e 1 docente esteve na 159 

condição de Diretor da Unidade. Não há menção à participação dos docentes 160 

titulares do Departamento, nos últimos 5 anos, na gestão (coordenação ou 161 

presidência) das comissões de Graduação e Pós-Graduação. Já, entre os 10 162 

docentes associados, 3 estiveram nas seguintes condições: coordenação do centro 163 

de computação da Unidade e presidência de órgão colegiado (CPG e CCEx), 164 

segundo consta nos autos. Conforme a Tabela 12 (folha 17), verifica-se que os 165 

programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) têm recebido avaliação 7 na 166 

CAPES, desde 2001 até 2012. Na Tabela 2, verifica-se que 1 docente, dentre os 7 167 

titulares, dedicou 4 horas semanais em disciplinas de pós-graduação, enquanto; na 168 

Tabela 6, 1 docente, dentre os 10 associados, dedicou 2 horas semanais em 169 

disciplinas de pós-graduação. Todos os docentes titulares e associados dedicaram-170 
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se às disciplinas de graduação, no período, em média, 5 horas semanais. Pela 171 

observação da Tabela 10, verifica-se que a relação titular/docente na Unidade é, em 172 

média, de 27%, sendo de 24% no Departamento de Física Nuclear, onde há 7 173 

docentes com mais de 5 anos na função de professor associado. Inexiste, nos autos, 174 

um relatório que fundamente, circunstanciadamente, a presente solicitação, 175 

principalmente no tocante à descrição das atividades do Departamento quanto à 176 

graduação, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão universitária nos últimos 177 

cinco anos, e que demonstre, claramente, o envolvimento do corpo docente e, 178 

especificamente; a contribuição dos professores associados para o alcance dos 179 

indicadores apontados nas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de 180 

Cargos de Professor Titular. Também seria interessante que a Unidade apontasse a 181 

necessidade da manutenção do cargo de Professor Titular, face a presente relação 182 

Professor Titular/Departamento na Unidade. Em face ao exposto, considerando os 183 

autos, não fica evidenciada, neste momento, a necessidade de manutenção do 184 

cargo de Professor Titular junto ao Departamento de Física Nuclear.” 2 - 185 

PROCESSO 2013.1.604.90.3 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 186 

RIBEIRÃO PRETO. Solicita a concessão de 02 (dois) cargos de Professor Titular 187 

para atender as demandas da EEFERP, que está em processo de construção, 188 

sendo os dois cargos alocados na Unidade que não está estruturada em 189 

departamentos. Aprovada ad referendum da Congregação em 20.12.2013. A CAA 190 

aprova o parecer da relatora, contrário a concessão de 02 (dois) cargos de Professor 191 

Titular para atender as demandas da Escola de Educação Física e Esporte de 192 

Ribeirão Preto. O Parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se, o presente, da 193 

solicitação de concessão de dois cargos de Professor Titular junto à Escola de 194 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, com base nas Diretrizes Gerais para 195 

Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular. A proposta foi 196 

apresentada pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, instituição 197 

que não está estruturada em departamento. Parte dos aspectos formais apresenta-198 

se satisfeita nos autos, a saber: a) aprovação, ad referendum, pela Congregação da 199 

Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, em 20/12/2013 (folhas 2) e 200 

b) apresentação das planilhas de praxe (nomeadas Tabelas 1 a 12). Conforme os 201 

autos, a EEFERP tem 2 professores associados e 17 professores doutores (folhas 202 

3), no total de 19 docentes. Dentre os professores associados, 1 tem cerca de 18 203 

anos de serviço na USP e 5 anos de obtenção do título de livre-docente. Segundo 204 
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consta, não há Programa de Pós-Graduação implementado, embora tenha sido 205 

encaminhada à Pró-reitoria de Pós-Graduação da USP uma proposta de criação do 206 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esporte (folhas 14); não há 207 

menção de quando a proposta foi encaminhada e de qual é a situação atual de sua 208 

tramitação. Nos autos, consta que os professores associados têm envolvimento 209 

institucional, participando como gestores nos diversos órgãos colegiados da 210 

Unidade. Contudo, inexiste, nos autos, um documento que, à semelhança do projeto 211 

acadêmico, demonstre a articulação das atividades com o plano de metas da 212 

Unidade, de modo a fundamentar, circunstanciadamente, a presente solicitação e 213 

demonstrar o envolvimento do corpo docente para o alcance dos indicadores 214 

apontados nas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de Cargos de 215 

Professor Titular. Principalmente, inexiste indicação de que Unidade, antes de 216 

ensejar a criação dos cargos em apreço, tenha promovido incentivos junto ao corpo 217 

docente, visando incrementos na progressão na carreira, em especial considerando 218 

a relação professores doutores/professores associados. Assim, ainda que se 219 

tratando de uma Unidade de Ensino nova, considerando os autos, não fica 220 

evidenciada a pertinência de criação de dois cargos de professor titular para a 221 

EEFERP.” Relator: Prof. Dr. VALDECIR DE ASSIS JANASI. 1 - PROCESSO 222 

2013.1.1608.27.9 - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES. Proposta de 223 

Reformulação nas estruturas curriculares dos cursos do Departamento de Música, 224 

do Básico de “Música”, Bacharelado em Música com habilitações em “Canto e Arte 225 

Lírica”, “Composição”, “Instrumento” e “Regência”, para o ano de 2015. Aprovada 226 

pela Congregação em 28.08.2013. Parecer da CCV: aprova o parecer da relatora, 227 

prof.ª Dr.ª Rosa Lavelberg, favorável à reformulação solicitada (01.04.2014). 228 

Parecer do CoG: aprova a Reformulação Curricular do Curso de Música 229 

(Bacharelado e Licenciatura) processos 2013.1.1608.27.9 e 2013.1.1609.27.5 230 

respectivamente, com a criação, para o Bacharelado, das Habilitações, abaixo 231 

citadas,  e a ampliação das vagas oferecidas pelos Cursos (de 35 para 50 vagas): 232 

10 vagas para a Licenciatura em Música; 09 vagas para o Bacharelado em Música 233 

com Habilitação em Composição ou em Regência (opção no 2º semestre); 03 vagas 234 

para o Bacharelado em Música com Habilitação em Canto e Arte Lírica; 28 vagas 235 

para o Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento sendo: 11 vagas 236 

para a Habilitação em Instrumento de Sopro; 07 vagas para a Habilitação em 237 

Instrumentos de Cordas; 05 vagas para Habilitação em Instrumento de Teclado; 03 238 
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vagas para a Habilitação em Instrumento de Cordas Dedilhadas; 02 vagas para a 239 

Habilitação em Instrumento de Percussão (08.05.2014). A CAA aprova o parecer do 240 

relator, favorável à Proposta de Reformulação nas estruturas curriculares dos cursos 241 

do Departamento de Música, do curso Básico de “Música”, Bacharelado em Música 242 

com habilitações em “Canto e Arte Lírica”, “Composição”, “Instrumento” e 243 

“Regência”, para o ano de 2015. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se 244 

de proposta de reformulação da estrutura curricular dos cursos de Básico em 245 

Música, Bacharelado em Música com Habilitações em Canto Arte Lírica, 246 

Composição, Instrumento e Regência do Departamento de Música da ECA. 247 

Conforme justificado pela Unidade, a proposta propõe a destinação prévia de vagas 248 

para diferentes habilitações, evitando a distribuição desigual dos ingressantes, que 249 

subaproveita os professores e dificulta a formação de grupos. O número de 250 

habilitações é aumentado das atuais 5 para 8; em paralelo, o Departamento propõe  251 

o aumento do número de vagas, dos atuais 35 para 50. A proposta foi devidamente 252 

aprovada em todas as instâncias competentes no âmbito da Unidade e do Conselho 253 

de Graduação. Meu parecer é favorável à aprovação.” 2 - PROCESSO 254 

2013.1.1609.27.5 - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES. Proposta de 255 

Reformulação nas estruturas curriculares dos cursos do Departamento de Música, 256 

as quais implicarão em alterações no Concurso Vestibular da FUVEST, do  curso de 257 

Básico de “Música” e Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em 258 

“Música”, para o ano de 2015. Aprovada pela Congregação em 28.08.2013. Parecer 259 

da CIL: aprova o parecer da relatora, Prof.ª Dr.ª Cristina Cinto Araújo Pedroso, 260 

favorável às alterações propostas para o Curso de Licenciatura em Educação 261 

Artística – Habilitação em Música (21.02.2014). Parecer da CCV: aprova o parecer 262 

da relatora, Prof.ª Drª Cristina Cinto Araújo Pedroso, favorável às alterações 263 

solicitadas (11.03.2014). Parecer do CoG: aprova a Reformulação Curricular do 264 

Curso de Música (Bacharelado e Licenciatura), processos 2013.1.1608.27.9 e 265 

2013.1.1609.27.5 respectivamente, com a criação, para o Bacharelado, das 266 

Habilitações abaixo citadas e a ampliação das vagas oferecidas (de 35 para 50 267 

vagas): 10 vagas para a Licenciatura em Música; 09 vagas para o Bacharelado em 268 

Música com Habilitação em Composição ou em Regência (opção no 2º semestre); 269 

03 vagas para o Bacharelado em Música com Habilitação em Canto e Arte Lírica; 28 270 

vagas para o Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento sendo: 11 271 

vagas para a Habilitação em Instrumento de Sopro; 07 vagas para a Habilitação em 272 
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Instrumentos de Cordas; 05 vagas para Habilitação em Instrumento de Teclado; 03 273 

vagas para a Habilitação em Instrumento de Cordas Dedilhadas; 02 vagas para a 274 

Habilitação em Instrumento de Percussão (08.05.2014). A CAA aprova o parecer do 275 

relator, favorável à Proposta de Reformulação nas estruturas curriculares dos cursos 276 

do Departamento de Música, as quais implicarão em alterações no Concurso 277 

Vestibular da FUVEST, do curso de Básico de “Música” e Licenciatura em Educação 278 

Artística com Habilitação em “Música”, para o ano de 2015. O parecer do relator é do 279 

seguinte teor: “Trata-se de proposta de reformulação da estrutura curricular dos 280 

cursos de Básico em Música e Licenciatura em Educação Artística com Habilitação 281 

em Música do Departamento de Música da ECA. Conforme justificado pela Unidade, 282 

a proposta propõe a destinação prévia de vagas para diferentes habilitações, 283 

evitando a distribuição desigual dos ingressantes, que subaproveita os professores e 284 

dificulta a formação de grupos. O número de habilitações é aumentado das atuais 5 285 

para 8; em paralelo, o Departamento propõe  o aumento do número de vagas, dos 286 

atuais 35 para 50. A proposta foi devidamente aprovada em todos as instâncias 287 

competentes no âmbito  da Unidade e do Conselho de Graduação. Meu parecer é 288 

favorável a aprovação.”  3 - PROCESSO 2013.1.1857.12.0 - FACULDADE DE 289 

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. Proposta de criação do 290 

Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária - Núcleo de Empreendedorismo 291 

Socioambiental e Administração em Terceiro Setor - NEATS. Parecer da Câmara 292 

de NACEs: recomenda a aprovação da proposta de criação do Núcleo de Apoio à 293 

Cultura e Extensão Universitária - Núcleo de Empreendedorismo Socioambiental e 294 

Administração em Terceiro Setor - NEATS. (18.4.2013). Parecer do CoCEx: aprova, 295 

com base no parecer da Câmara de Avaliação de Núcleos de Apoio à Cultura e 296 

Extensão, a criação do Núcleo de Empreendedorismo Socioambiental e 297 

Administração em Terceiro Setor - NACE-NEATS. (18.4.2014).  Parecer da COP: 298 

manifesta-se favorável à criação do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão 299 

Universitária - Núcleo de Empreendedorismo Socioambiental e Administração em 300 

Terceiro Setor (NEATS), considerando que, do ponto de vista orçamentário, a 301 

proposta prevê que os recursos financeiros para as atividades serão obtidos 302 

externamente à Universidade, bem como que a infraestrutura de espaço e os móveis 303 

para o funcionamento do NACE serão os já existentes na FEA, com a anuência de 304 

sua direção (24.06.2014). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à criação do 305 

Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária, denominado Núcleo de 306 
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Empreendedorismo Socioambiental e Administração em Terceiro Setor - NEATS. O 307 

Parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de proposta de criação de um 308 

Núcleo de apoio à Cultura e Extensão Universitária sediado na Faculdade de 309 

Economia e Administração (FEA), a ser designado NEATS (Núcleo de 310 

Empreendedorismo Socioambiental e Administração em Terceiro Setor). O Núcleo 311 

dá continuidade às atividades desenvolvidas, desde os anos de 1990, por um órgão 312 

informal do Departamento de Administração da FEA, o CEATS, que desenvolveu 313 

produção contínua e bastante extensa até o presente momento. A coordenação 314 

ficará a cargo da Prof.ª Graziella Maria Comini, tendo a participação de outros 315 

docentes da FEA, EACH e Escola Politécnica, bem como de alunos de pós-316 

graduação e graduação da FEA. A missão do Núcleo será a geração e 317 

disseminação de conhecimento sobre o empreendedorismo social e negócios 318 

socioambientais, configurando uma importante atividade de Cultura e Extensão e 319 

contará com o apoio da Unidade. Em vista disto, meu parecer é favorável à criação 320 

do NEATS.” Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença 321 

de todos, dando por encerrada a reunião às 17h30. Do que, para constar, eu 322 

__________________________________, Renata de Góes C. P. T. dos Reis, lavrei 323 

e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores 324 

Conselheiros presentes à sessão em que a mesma for discutida e aprovada, e por 325 

mim assinada. São Paulo, 15 de outubro de 2014. 326 


