
 

283ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. 1 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e catorze, às quinze horas, reúne-se, 2 

na Sala A, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Jose 3 

Vicente Caixeta Filho, com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: 4 

Professores Doutores Marcelo de Andrade Roméro, Valdecir de Assis Janasi, Carlos 5 

Gilberto Carlotti Junior, Jackson Cioni Bittencourt e Terezinha de Jesus Andreoli Pinto. 6 

Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. 7 

PARTE I – EXPEDIENTE. Havendo número legal, o Senhor Presidente inicia a sessão, 8 

colocando em discussão e votação as Atas das 280ª e 281ª sessões, realizadas em 9 

27.8 e 29.11.2013, respectivamente, sendo as mesmas aprovadas. Nesta oportunidade, 10 

o Senhor Secretário Geral aproveita o ensejo para informar que a partir da próxima 11 

reunião, o material completo contendo pauta, ata e resumo só será encaminhado por e-12 

mail e, para o dia da reunião, a Secretaria Geral disponibilizará apenas o sumário. Ato 13 

seguinte, o Senhor Presidente passa às comunicações, propondo a estipulação de um 14 

prazo para que os pareceres sejam emitidos pelos Conselheiros. A sugestão é que esse 15 

prazo seja de 15 dias após o recebimento do processo pelo relator, devendo o mesmo 16 

avisar do recebimento à Secretaria Geral por e-mail e, concluído o parecer enviar um 17 

outro comunicado contendo o mesmo em anexo. Com relação aos prazos, o Senhor 18 

Secretário Geral informa que a Secretaria Geral já está informando, no próprio 19 

encaminhamento do processo ao relator, o prazo final que o parecer deve ser devolvido, 20 

por e-mail, à Secretaria Geral, para que os autos constem na pauta da próxima reunião. 21 

O parecer que for enviado depois da data estipulada, automaticamente, passará para a 22 

reunião seguinte. Ressalta, ainda, a importância dos conselheiros terem acesso ao 23 

parecer antes da reunião, para que se inteirem do assunto. O Senhor Secretário Geral 24 

informa, ainda, que já está sendo marcada uma data para a Comissão se reunir com os 25 

Pró-reitores, conforme acordado na última reunião. O Senhor Presidente alerta para a 26 

necessidade de alguns pareceres seguirem um determinado padrão e de que seja 27 

utilizado os mesmos indicadores, principalmente para analisar as solicitações de 28 

permanência de cargos de Professor Titular. Diz que seria bom se a Secretaria Geral, 29 

quando enviasse o processo para o relator, mandasse, também, um roteiro de como 30 

proceder naquele caso específico. O Cons. Marcelo Roméro pede a palavra para falar 31 

que é importante que se determine um rol de indicadores no início do ano para ser 32 

utilizado pela CAA. O Senhor Secretário Geral explica que na distribuição de cargos de 33 

Professor Titular, o cargo pode ser distribuído para o departamento ou para a unidade, 34 

portanto, às vezes, os indicadores não justificam a permanência do cargo no 35 
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departamento, mas pode justificar a permanência na unidade. O Cons. Jackson 36 

Bittencourt externa sua preocupação com a destinação do cargo à unidade e não ao 37 

departamento, podendo, em algum caso, retirado do cargo do departamento, levar ao 38 

risco daquele departamento desaparecer ou diminuir sua atividade. O Senhor 39 

Presidente observa que a destinação do cargo à unidade e não ao departamento faz 40 

com que o departamento pense melhor antes de fazer a requisição e, talvez, deixe à 41 

cargo da Congregação da unidade, a escolha do departamento mais adequado para 42 

alocar o cargo. O senhor Secretário Geral concorda que a observação procede, mas 43 

alerta para o fato de que a distribuição para a unidade pode cair na arena política, 44 

fazendo com que a análise seja mais política do que acadêmica, o mesmo não ocorre 45 

quando a distribuição para o departamento é feita pela própria CAA. O Cons. Carlos 46 

Carlotti destaca como muito positiva a ideia de estipulação de prazo para entrega do 47 

parecer. Com relação à distribuição de cargo de Professor Titular, manifesta que quando 48 

o cargo é dado à unidade e não ao departamento, aumenta a competitividade, uma vez 49 

que os professores se sentem na obrigação de aumentarem suas produções para 50 

conseguir que seja aberto um novo concurso no departamento; o mesmo não ocorre 51 

quando eles sabem que daqui a dois ou três anos, obrigatoriamente, será aberto um 52 

novo concurso naquele departamento. Com relação aos indicadores de Professor 53 

Titular, acrescenta que vê a necessidade de um levantamento dos indicadores de 54 

distribuição dos cargos em todas as unidades da USP, assim como a determinação de 55 

quais são os dados mais relevantes. Somente desta maneira seria possível trabalhar 56 

com média, desvio e outros parâmetros. O Cons. Jackson Bittencourt concorda que a 57 

destinação da vaga à unidade aumenta a produtividade, mas manifesta sua 58 

preocupação quanto à manutenção da representatividade daquele docente de destaque 59 

que faleceu ou se aposentou naquela determinada área da ciência, uma vez que a 60 

Universidade é o lugar de todas as ciências; e questiona como deveria ser feita a 61 

substituição e manutenção daquela área da ciência. O Cons. Carlos Carlotti Junior diz 62 

que um representante de destaque sempre traz consigo um rol de concorrentes que 63 

poderá substituí-lo quando necessário, cita, por exemplo, o caso do Reitor, que quando 64 

terminar seu mandato terá 5 ou 6 à altura para substituí-lo. O Cons. Valdecir Janasi 65 

questiona a atualidade dos dados referentes à carreira docente contidos no Anuário 66 

Estatístico e vê divergência entre aqueles e os apresentados no último Co, pelo Prof. Dr. 67 

Antonio Carlos Hernandes, Pró-reitor de Graduação. Informa que observando os dados 68 

sobre os docentes no Anuário Estatístico constatou que a proporção associados/titulares 69 

varia muito de unidade para unidade e, até mesmo dentro das unidades, de 70 
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departamento para departamento. O Senhor Presidente  concorda que há necessidade 71 

de determinação de um conjunto de dados qualitativos e quantitativo e que a 72 

preocupação sobre os dados do Anuário Estatístico procede, mas questiona qual seria a 73 

melhor base de dados a ser usada pela CAA, pois as informações fornecidas pela 74 

Secretaria Geral não podem ser exclusivas. Informa que para a distribuição de vagas de 75 

Professor Titular, os dados mais importantes são aqueles que permitem fazer uma 76 

análise da relação entre associados/titulares; relação unidade/totalidade e relação da 77 

unidade/departamento. O Senhor Presidente informa, ainda, que nos processos de 78 

solicitação de permanência de cargo de Professor Titular, enviados pelas unidades, já 79 

constam as tabelas preenchidas com os dados da unidade e dos departamentos, mas 80 

que não é feita nenhuma conferência para verificar a veracidade das informações 81 

encaminhadas e que seria bom que houvesse um conjunto de dados para fazer uma 82 

contra prova. O Senhor Secretário Geral informa que os dados referentes aos docentes 83 

podem ser requisitados, mensalmente, ao DRH pela Secretaria Geral. A Cons.ª 84 

Terezinha de Jesus Andreoli Pinto manifesta que ter uma base de dado é fundamental, 85 

caso contrário a análise será superficial, assimilando às informações fornecidas pela 86 

unidade, mas questiona se a base de dados retratando o hoje dá uma plena visão de 87 

todas as questões envolvidas e até que ponto será considerado o desafio colocado pelo 88 

Reitor, de realização da graduação. O Cons. Marcelo Roméro informar que lhe foi 89 

reenviado um processo sobre a criação do curso de Geografia no Instituto de Arquitetura 90 

e Urbanismo, mas não se sente a vontade para fazer o relato antes da reunião com os 91 

Pró-reitores, ou seja, depois de saber quais são as novas diretrizes da Reitoria para a 92 

expansão da USP. Em relação à Ordem do Dia, o Senhor Presidente sugere que todos 93 

os processos relativos à permanência de cargos de Professor Titular sejam retirados de 94 

pauta até que seja definida a base de dados a ser utilizada. Tal sugestão é aceita pelos 95 

senhores conselheiros. Passando, a seguir, à PARTE II - ORDEM DO DIA. Relator: 96 

Prof. Dr. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO. 1. PROTOCOLADO 2013.5.122.27.2 - 97 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES. Solicita a permanência do cargo de 98 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Waldenyr Caldas, 99 

no Departamento de Comunicações e Artes. Aprovada pela Congregação em 100 

25.9.2013. O processo é retirado de pauta. 2. PROCESSO 2013.1.1329.47.7 - 101 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA. Solicita a permanência do cargo de nº. 267058, de 102 

Professor Titular, em RDIDP, vago em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Cesar 103 

Ades, no Departamento de Psicologia Experimental. Aprovada pela Congregação em 104 

23.9.2013. O processo é retirado de pauta. 3. PROTOCOLADO 2012.5.1120.8.6 - 105 
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FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Pedido de 106 

reconsideração da decisão da CAA de 13.5.2013, que indeferiu a solicitação de 107 

manutenção do cargo de Professor Titular nº 1026330, vago em decorrência da 108 

aposentadoria do Prof. Dr. Pedro G. Ghirardi, no Departamento de Letras Modernas. 109 

Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, 110 

favorável à permanência do cargo de Professor Titular no Departamento de Letras 111 

Modernas, em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª María de la Concepción P. 112 

Valverde. Quanto ao cargo decorrente da aposentadoria do Prof. Dr. Pedro Garcez 113 

Ghirardi manifestou-se contrária, devendo o mesmo ser devolvido ao banco de cargos 114 

da Universidade (13.5.2013). A CAA aprova o parecer do relator para que o protocolado 115 

retorne ao Departamento de Letras Modernas da FFLCH, com a finalidade de instrução 116 

de um novo pedido. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 117 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do 118 

Prof. Pedro Garcez Ghirardi (ocorrida em setembro de 2012), no Departamento de 119 

Letras Modernas (DLM) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 120 

(FFLCH). De fato, quaisquer providências relacionadas ao assunto deverão tomar por 121 

base os fatos novos relacionados aos indicadores do DLM (que deverão constar nas 122 

tabelas específicas), acompanhados da documentação adicional pertinente, que inclui a 123 

aprovação da referida solicitação por parte da Congregação da FFLCH. Portanto, só se 124 

trataria de ‘análise de recurso’ caso as estatísticas a serem comentadas fossem 125 

exatamente iguais àquelas apresentadas originalmente, ou seja, há que se formular um 126 

novo pedido tomando como base os novos fatos (por exemplo, ‘o número de portadores 127 

do título de livre-docente em 03 de dezembro de 2012 duplicou, transcorridos 12 128 

meses’, conforme citado a fls. 37). Portanto, de acordo com as ‘Diretrizes Gerais para 129 

Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular’ vigentes na USP, deverão ser 130 

levados em conta para a avaliação do mérito do Departamento: a) o projeto acadêmico, 131 

que deverá estar articulado com o plano de metas da Unidade apresentado à CPA; b) o 132 

número e desempenho acadêmico dos Professores Associados; c) os resultados da 133 

avaliação pela CPA nos itens ensino, pesquisa e extensão; d) os resultados das 134 

avaliações da CAPES; e) o desempenho acadêmico do Departamento nos últimos 5 135 

anos; f) a relação entre o número de Professores Titulares e o total de docentes, bem 136 

como entre o número de Professores Associados e Titulares. Assim sendo, a CAA 137 

entende que esse Protocolado deva ser retornado ao DLM da FFLCH, de tal forma que 138 

um novo pedido – devidamente instruído – venha a ser incluído.” 4. PROCESSO 139 

2013.1.13390.1.0 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL. Proposta de criação do 140 
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Núcleo de Apoio à Pesquisa em Retrovírus - NAP Retrovírus. Parecer da CAA: devolve 141 

os autos ao Núcleo para atendimento das solicitações do relator (29.11.2013). A CAA 142 

aprova o parecer do relator, favorável à proposta de criação do Núcleo de Apoio à 143 

Pesquisa em Retrovírus – NAP Retrovírus. O parecer do relator é do seguinte teor: “No 144 

parecer emitido pela CAA em 14/06/2013, destaca-se o mérito da proposta, voltada para 145 

entendimento dos mecanismos básicos das patologias virais infecciosas e não 146 

infecciosas (que incluem os Retrovírus Endógenos). A CAA recomendou que, no âmbito 147 

dessa proposta, fossem adicionados os respectivos ‘Termos de Anuência’ referentes 148 

aos participantes do NAP proposto que não estejam vinculados ao Instituto de Medicina 149 

Tropical de São Paulo (e que incluem outras unidades da USP, tais como a Faculdade 150 

de Medicina, a Faculdade de Odontologia e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas; além 151 

da própria UNICAMP – unidade a ser especificada –, do Centro de Referência e 152 

Treinamento DST/Aids – SP e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo). Nesse 153 

sentido, foram juntados a este Processo os ‘Termos de Anuência’ das seguintes 154 

instituições: Instituto de Infectologia Emílio Ribas; Centro de Atendimento a Pacientes 155 

Especiais (CAPE) da Faculdade de Odontologia da USP; Universidade de Brasília (não 156 

está em papel timbrado da instituição); Universidade Federal Rural da Amazônia 157 

(também não está em papel timbrado da instituição e traz praticamente os mesmos 158 

dizeres do ‘Termo’ da UnB). Não foram identificados os ‘Termos de Anuência’ do Centro 159 

de Referência e Treinamento DST/Aids – SP e da Santa Casa de Misericórdia de São 160 

Paulo. Assim sendo, sem prejuízo do mérito da proposta originalmente encaminhada, 161 

em 26/11/2013 a CAA deliberou que devessem ser juntados os ‘Termos de Anuência’ 162 

nos respectivos papeis timbrados da Universidade de Brasília e da Universidade Federal 163 

Rural da Amazônia, assim como que fossem esclarecidas (e eventualmente 164 

formalizadas através dos respectivos ‘Termos de Anuência’) as participações do Centro 165 

de Referência e Treinamento DST/Aids – SP e da Santa Casa de Misericórdia de São 166 

Paulo no Núcleo de Apoio à Pesquisa em Retrovírus – NAP-Retrovírus. Os ‘Termos de 167 

Anuência’ nos respectivos papeis timbrados da Universidade de Brasília e da 168 

Universidade Federal Rural da Amazônia foram juntados ao Processo assim como foi 169 

informado à fls. 47 que o Centro de Referência e Treinamento DST/Aids – SP e a Santa 170 

Casa de Misericórdia de São Paulo não farão parte do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 171 

Retrovírus – NAP-Retrovírus. Portanto, dentro desses termos, a CAA é favorável à 172 

criação de Núcleo de Apoio à Pesquisa em Retrovírus – NAP-Retrovírus.” Relator: Prof. 173 

Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO. 1. PROCESSO 2013.1.1937.18.3 - ESCOLA 174 

DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS. Solicita a permanência de um cargo de 175 
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Professor Titular nº 157023, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. José 176 

Carlos Pereira, no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação. Aprovada 177 

pela Congregação em 6.9.2013. O processo é retirado de pauta. 2. PROCESSOS 178 

2013.1.11535.1.0 - NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM CRÍTICA GENÉTICA 179 

Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Crítica Genética 180 

- CG, referente ao período de 2008-2013 e solicitação de renovação. Parecer da 181 

Comissão de Avaliação de NACEs: com base no parecer do Assessor "ad hoc", 182 

aprova, por unanimidade, o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à 183 

pesquisa em Crítica Genética - NAPCG, referente ao período de 2008-2012, assim 184 

como a continuidade das atividades por mais cinco anos a partir da última renovação. A 185 

CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do 186 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Crítica Genética - CG, referente ao período de 2008-187 

2013 e à solicitação de Renovação. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da 188 

solicitação de análise do Relatório Quinquenal de Atividades (2008-2013) do Núcleo de 189 

Apoio à Pesquisa em Crítica Genética – NAPCG da Pró-Reitoria de Pesquisa da 190 

Universidade de São Paulo. O relatório quinquenal de atividades foi apreciado pela 191 

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa em reunião realizada em 13 de novembro de 192 

2013, que recomendou a aprovação do relatório, assim como a continuidade de suas 193 

atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. No período em questão os 194 

professores envolvidos com o núcleo realizaram três congressos internacionais, dois 195 

projetos temáticos, sendo um da FAPESP, além de simpósios nacionais e reuniões 196 

técnicas. No âmbito das orientações, o Núcleo NAPCG contou com a colaboração de 96 197 

estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado, sendo que 30 deles 198 

receberam bolsas de pesquisa da CAPES, do CNPq, da FAPESP e de outras agências 199 

financiadoras. Nota-se que um dos aspectos mais interessantes do Núcleo NAPCG é o 200 

seu envolvimento com uma série de unidades da Universidade de São Paulo, além de 201 

outras instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior no campo da genética. 202 

Esta especificidade amplia o debate nessa área do conhecimento e posiciona a USP e o 203 

Brasil no circuito do debate e do intercambio na área da crítica genética. Por estes 204 

motivos e tendo em vista os indicadores de produção apontados, sou de parecer 205 

favorável à aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades (2008-2013) do Núcleo de 206 

Apoio à Pesquisa em Crítica Genética – NAPCG, da Pró-reitoria de Pesquisa da 207 

Universidade de São Paulo.” 3. PROCESSO 2003.1.508.81.5 - FACULDADE DE 208 

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. Relatório 209 

Bienal de Atividades do Núcleo para Desenvolvimento de Tecnologia e Ambiente 210 
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Educacional - NACE-NPT, referente ao período de 2007-2009. Parecer da Comissão 211 

de Avaliação de NACEs: com base no parecer de Assessor "ad doc", aprova o 212 

Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do Núcleo para o Desenvolvimento de 213 

Tecnologias e Ambientes Educacionais - NACE-NPT (07.04.11). A CAA aprova o 214 

parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo para o 215 

Desenvolvimento de Tecnologia e Ambiente Educacional – NACE-NPT, referente ao 216 

período de 2007-2009. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação 217 

de análise do Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do Núcleo para o 218 

Desenvolvimento de Tecnologia e Ambientes Educacionais – NACE-NPT, da Faculdade 219 

de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São 220 

Paulo. O relatório Bienal de Atividades foi aprovado pela Comissão de Avaliação de 221 

NACEs da Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária, em 07 de abril de 2011. Em 222 

20/12/2011 a Comissão de Avaliação de NACEs da Pró-reitoria de Cultura e Extensão 223 

Universitária envia a informação 16707 ao Núcleo, solicitando complementações de 224 

informações referentes aos aspectos qualitativos e quantitativos do público alvo e 225 

solicita evidenciar os indicadores de mensuração dos resultados alcançados em suas 226 

atividades. Em 21/06/2012, a Comissão de Avaliação de NACEs da Pró-reitoria de 227 

Cultura e Extensão Universitária devolve os autos ao Núcleo para responder a 228 

informação 16707. Em 12/08/2013, o Núcleo envia as informações solicitadas à 229 

Comissão de Avaliação de NACEs. Em 10/09/2013, a Comissão de Avaliação de 230 

NACEs toma ciência das informações enviadas e reenvia o relatório para as devidas 231 

considerações da CAA. Tendo em vista o conteúdo do relatório de atividades e as 232 

informações complementares fornecidas pelo Núcleo às folhas 330 a 334 e 398 a 399, 233 

complementares ao relatório, sou de parecer favorável à aprovação do Relatório Bienal 234 

de atividades (2007-2009) do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e 235 

Ambientes Educacionais – NACE- NPT.” Relatora: Prof.ª Dr.ª TEREZINHA DE JESUS 236 

ANDREOLI PINTO. PROCESSO 2014.1.292.5.8 – FACULDADE DE MEDICINA. 237 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 238 

aposentadoria do Prof. Dr. Marcus Castro Ferreira, no Departamento de Cirurgia. 239 

Aprovada pela Congregação em 21.02.2014. O processo é retirado de pauta. Ato 240 

seguinte, o Sr. Presidente volta à questão de mapeamento para avaliar a permanência 241 

de cargos de Professor Titular. Manifesta que acha importante que se faça um 242 

mapeamento, no mínimo, do quadro de docentes por Unidade, Departamento e 243 

Categoria, inclusive, com as categorias de professores doutores 1 e 2 e professores 244 

associados 1, 2 e 3. Solicita que a Secretaria Geral faça uma solicitação ao DRH, do 245 
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quadro de docentes em 31.12.2013, contendo o número geral de docentes da 246 

Universidade e sua distribuição por Unidade, Departamento e Categoria. O Cons. 247 

Jackson Bittencourt indica que é importante que os dados solicitados venham em um 248 

formato de tabela que permita a manipulação e que esteja atualizado. O Senhor 249 

Presidente alerta para o fato de os processos demorarem em sua tramitação até chegar 250 

a CAA, exigindo que os dados a serem solicitados ao DRH não sejam atualizados, mas 251 

de 3 meses atrás. O Senhor Secretário Geral informa que a Secretaria Geral pode 252 

solicitar os dados ao DRH semestralmente e encaminhar para os Senhores 253 

Conselheiros. O Senhor Presidente solicita que os dados sejam disponibilizado em 254 

formato Excel. Ainda em relação aos dados referentes ao quadro docente, solicita que 255 

seja consultado sobre a origem dos dados apresentados no Co, pelo Prof. Dr. Antonio 256 

Carlos Hernandes. O Senhor Secretário Geral informa que, pelo Estatuto (art. 57 -II) o 257 

Departamento deve ter um mínimo de 15 docente, sendo dois deles Professor Titular. O 258 

Senhor Presidente informa que esse deve ser o ponto de partida na análise de 259 

solicitação de permanência de cargo de Professor Titular. O Senhor Secretário Geral 260 

alerta que essa média de 2/15 é o mínimo e outros fatores devem ser considerados na 261 

análise, como por exemplo, o número de docentes total no departamento e a massa 262 

crítica. O Cons. Valdecir Janasi informa que o número de cargos de Professor Titular na 263 

Universidade é de 1.355, dos quais 244 ainda não estão providos. O total de cargos 264 

existentes é de 6075. A relação de titulares em relação ao total é de 20%. A Cons.ª 265 

Terezinha Andreoli questiona, considerando que as atividades da graduação são 266 

importantes, qual conjunto de dados utilizar para avaliar o papel dos professores na 267 

graduação. O Senhor Presidente sugere o Sistema Júpiter, da alçada do STI, podendo 268 

ser solicitada a carga didática por Departamento e por Unidade, e o número de alunos 269 

matriculados em 31.12.2013. O Cons. Carlos Carlotti alerta para o fato do Júpiter ser 270 

muito inflacionado. O Cons. Jackson Bittencourt concorda, dizendo que é perigoso usar 271 

os dados do Júpiter. O Senhor Secretário Geral sugere que os dados do Júpiter podem 272 

ser usados como um elemento auxiliar. O Senhor Presidente pede que seja solicitado, 273 

do Sistema Júpiter, a carga horária por docente, número de alunos matriculados por 274 

docente e por departamento. O Cons. Valdecir Janasi informa que as diretrizes não 275 

mencionam nenhum mecanismo de avaliação que considere o desempenho na 276 

graduação. O Senhor Presidente solicita que dados semelhantes sejam solicitados do 277 

Sistema Janus, referente à Pós-graduação. Sobre a área de Cultura e Extensão, o Sr. 278 

Presidente questiona que diferença faz se um docente é ou não bolsista do CNPq. A 279 

Cons.ª Terezinha Andreoli manifesta que a bolsa de produtividade é um parâmetro, mas 280 
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não pode ser usada de forma absoluta. O Cons. Carlos Carlotti diz que as bolsas CNPq 281 

são diferentes para todas as áreas. O Senhor Presidente concorda, mas afirma que se 282 

conseguissem esse dado de forma homogênea seria muito importante e sugere que se 283 

solicite à CERT dados de produtividade por Unidade e por Departamento. Esclarece que 284 

com relação às atividades de extensão, há uma dificuldade de se obter dados e até 285 

mesmo de definir, de forma adequada, o que é extensão. Solicita que seja feito um 286 

levantamento, por Unidade e por Departamento, do número de bolsas do programa 287 

Aprender com Cultura e Extensão; o número de projetos e o número de cursos de 288 

extensão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de 289 

todos, dando por encerrada a reunião às 12h50. Do que, para constar, 290 

eu,______________________, Renata de Góes C. P. T. dos Reis, Analista Acadêmico 291 

da Secretaria Geral, designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse 292 

digitada esta Ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for 293 

discutida e aprovada e por mim assinada. São Paulo, 17 de março de 2014. 294 


