
 

279ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos 1 

dezessete dias do mês de junho de dois mil e treze, às dez horas, reúne-se, na Sala de 2 

Reuniões do CTA da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Comissão de Atividades 3 

Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Luiz Roberto Giorgetti de Britto, com o 4 

comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores Ignácio Maria 5 

Poveda Velasco, José Vicente Caixeta Filho, Marcelo de Andrade Roméro e Marcos Felipe 6 

Silva de Sá. Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak. 7 

Justificou antecipadamente sua ausência o Prof. Dr. Valdecir de Assis Janasi. Ausente, o 8 

representante discente Leandro Salvático de Freitas. Havendo número legal, o Senhor 9 

Presidente inicia a sessão, informando que a Ata da 278ª sessão, realizada em 13.5.13, 10 

será discutida e votada na próxima reunião. Ato contínuo, solicita a inclusão de um item na 11 

pauta, cujo relator é o Cons. Marcos Felipe, ao que todos concordam. A seguir, antes de 12 

passar à Ordem do Dia, informa que, por prudência, os processos referentes às solicitações 13 

de concursos nos idiomas estrangeiros inglês e espanhol continuarão tendo a aprovação ad 14 

referendum da CAA. Nenhum Conselheiro querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 15 

passa à ORDEM DO DIA. PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS. 1 - PROCESSO 16 

2012.1.14919.1.3 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita 17 

autorização para abertura de concurso do cargo de Professor Doutor nº 1229648, no 18 

Departamento de Farmacologia, nos idiomas português e inglês. 2 - PROCESSO 19 

2013.1.1781.18.3 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS. Solicita autorização 20 

para abertura do concurso para provimento do cargo de Professor Doutor nº 1238159, no 21 

Departamento de Engenharia de Produção, nos idiomas português e inglês. 3 - PROCESSO 22 

2013.1.1782.18.0 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS. Solicita autorização 23 

para abertura do concurso para provimento do cargo de Professor Doutor nº 1238329, no 24 

Departamento de Engenharia de Produção, nos idiomas português e inglês. 4 - PROCESSO 25 

2013.1.522.14.1 - INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 26 

ATMOSFÉRICAS. Solicita autorização para abertura do concurso para provimento do cargo 27 

de Professor Doutor nº 1099299, no Departamento de Astronomia, nos idiomas português e 28 

inglês. São referendados os pareceres favoráveis do Senhor Presidente. Relator: Prof. Dr. 29 

IGNÁCIO MARIA POVEDA VELASCO. 1 - PROCESSO 2013.1.151.16.0 - FACULDADE 30 

DE ARQUITETURA E URBANISMO. Solicita a permanência de cargo de Professor Titular, 31 

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Khaled Ghoubar, no Departamento de 32 

Tecnologia da Arquitetura. Aprovada pela Congregação em 18.12.2012. A CAA decide 33 

baixar o processo em diligência, para que o Departamento esclareça se o Prof. Dr. Khaled 34 

Ghoubar solicitou efetivamente a sua aposentadoria, haja vista que não é caso de 35 

aposentadoria compulsória (13.5.13). A Unidade esclarece que o Prof. Dr. Khaled Ghoubar 36 

teve sua aposentadoria voluntária publicada no D.O. de 5 de abril de 2013. A CAA aprova o 37 
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parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em 38 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Khaled Ghoubar, no Departamento de Tecnologia 39 

da Arquitetura, observada a recomendação do relator. O parecer do relator é do seguinte 40 

teor: “Atendendo a solicitação de fls. 26-27, retornam os autos a este relator, dando conta da 41 

aposentadoria, a pedido, em 28.03.2013, do Prof. Titular Khaled Ghoubar, conforme 42 

informação de fls. 28 verso-30. Retomando a análise iniciada em 10.05.2013, observamos 43 

que o Departamento de Tecnologia da Arquitetura (AUT) conta, atualmente, com 32 44 

docentes, sendo 3 titulares e 6 associados, todos em RDIDP. Destes últimos, conforme 45 

tabela de fls. 7, apenas 1 defendeu a Livre-Docência há mais de 5 anos. Chama a atenção a 46 

informação, constante na mencionada tabela, de que 2 desses professores têm a sua 47 

aposentadoria prevista para o primeiro semestre do presente ano, sendo que um deles é 48 

aquele que está há mais de 5 anos na função de associado. Os titulares correspondem a 49 

9,37% do total de professores e a proporção de associados por titular é de 2 para 1. Com a 50 

realização do concurso pretendido, caso a solicitação do cargo venha a ser deferida (e 51 

confirmada a aposentadoria dos 2 associados, acima referida), o AUT passaria a ter 4 52 

titulares, 3 associados, 20 doutores e 3 assistentes, perfazendo, respectivamente, 12,5, 53 

9,37, 62,5, e 9,37% do corpo docente. Chama a atenção o grande número de MS-3 com 54 

tempo de USP superior a 10 anos (9 do total) e que dos 3 docentes MS-2, o mais recente na 55 

Universidade já completou 27 anos de casa. Os indicadores de produção científica, 56 

docência na graduação e pós, orientações, bem como de atividades administrativas e de 57 

extensão são compatíveis com os níveis exigidos na nossa Universidade. É o relatório. 58 

Parecer. Em que pese as proporções acima relatadas se encontrarem abaixo da média 59 

considerada normal na nossa Universidade, considerando que, dos atuais titulares, um é o 60 

Diretor da Unidade e outro exerce o honroso, mas absorvente, cargo de Presidente da 61 

CERT, sou pelo deferimento do pedido, com a recomendação, se cabível, de que o AUT 62 

estimule a progressão na carreira dos seus professores doutores, considerando o futuro 63 

desenvolvimento do mesmo.” 2 - PROCESSO 2013.1.352.7.6 - ESCOLA DE 64 

ENFERMAGEM. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência 65 

da aposentadoria da prof.ª Dr.ª Maria Júlia Paes da Silva, no Departamento de Enfermagem 66 

Médico-Cirúrgica (ENC). Aprovada "ad referendum" do CTA em 06.05.2013 e pela 67 

Congregação em 08.05.2013. A CAA aprova o parecer do relator, contrário à permanência 68 

do cargo de Professor Titular nº 221848, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª 69 

Dr.ª Maria Júlia Paes da Silva, no Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, devendo 70 

o referido cargo ser devolvido ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer do relator é 71 

do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 1 cargo de Professor Titular, em caráter de 72 

reposição, em virtude da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Júlia Paes da Silva, docente do 73 

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica (ENC), da Escola de Enfermagem, 74 
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solicitação essa aprovada pela Congregação da Unidade, ouvido o CTA. O ENC conta, 75 

atualmente, com 22 docentes, todos em RDIDP, dos quais 6 titulares (já descontada a Prof.ª 76 

Maria Júlia, aposentada em 15.03.2013), 9 associados (5 deles A3, 1 A2 e 3 A1) e 7 77 

doutores (D1). Dos 9 associados, 4 defenderam a Livre-Docência há mais de 5 anos. Os 78 

titulares correspondem a 27,27% do total de professores e a proporção de associados por 79 

titular é de 1,5. Caso o concurso venha a ser realizado, o percentual dos titulares em relação 80 

aos docentes chegará a 31,81%, quase 1/3 do conjunto departamental. Os indicadores de 81 

produção científica, docência na graduação e pós, orientações, bem como de atividades 82 

administrativas e de extensão são compatíveis com os níveis exigidos na nossa 83 

Universidade. É o relatório. Parecer.  Chama a atenção a elevada proporção de titulares no 84 

ENC, não só em relação à média praticada na USP, mas, particularmente, se comparada a 85 

outros departamentos da Unidade (fls. 21, com diferenças em relação aos números referidos 86 

no documento de fls. 3). Em que pese a qualidade da produção e das atividades 87 

desenvolvidas pelos docentes do Departamento, mas tendo em vista a desproporção acima 88 

mencionada e considerando a possibilidade, apontada às fls. 4, de aposentadoria de pelo 89 

menos 50% dos Professores Titulares, entendo que seja o caso de indeferir o pedido, 90 

aguardando a ocorrência de nova(s) aposentadoria(s), para reavaliar a distribuição do 91 

cargo.” Relator: Prof. Dr. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO. 1 - PROCESSO 92 

2013.1.575.47.4 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA. Solicita a permanência do cargo de 93 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Yves Joel Jean Marie 94 

Rodolphe de La Taille, no Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do 95 

Desenvolvimento e da Personalidade. Aprovada pela Congregação em 20.5.13. A CAA 96 

aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em 97 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Yves Joel Jean Marie Rodolphe de La Taille, no 98 

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade. O 99 

parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de permanência do cargo de 100 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentaria do Prof. Dr. Yves Joel Jean Marie 101 

Rodolphe de La Taille (ocorrida em 04.02.2013 e publicada no Diário Oficial do Estado de 102 

SP em 06.02.2013), no Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento 103 

e da Personalidade (PSA). Tal solicitação foi analisada e aprovada tanto pelo Conselho do 104 

respectivo Departamento (em 01/04/2013) quanto pela Congregação do Instituto de 105 

Psicologia (em 20/05/2013). De acordo com as ‘Diretrizes Gerais para Distribuição e 106 

Concessão de Cargos de Professor Titular’ vigentes na USP, deverão ser levados em conta 107 

para a avaliação do mérito do Departamento: a) o projeto acadêmico, que deverá estar 108 

articulado com o plano de metas da Unidade apresentado à CPA; b) número e desempenho 109 

acadêmico dos Professores Associados; c) os resultados da avaliação pela CPA nos itens 110 

ensino, pesquisa e extensão; d) os resultados das avaliações da CAPES; e) o desempenho 111 
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acadêmico do Departamento nos últimos 5 anos; f) a relação entre o número de Professores 112 

Titulares e o total de docentes, bem como entre o número de Professores Associados e 113 

Titulares. Nos documentos juntados ao Processo não foram encontradas informações 114 

específicas relacionadas a manifestações por parte da CPA, o que prejudica a avaliação dos 115 

itens a) e c). Com relação ao item b), destaca-se que dos 7 Professores Associados (6 116 

RDIDP e 1 RTC), 3 são nível 1, 3 são nível 2 e 1 nível 3. Um dos Professores Associados é 117 

Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia. Esses Professores 118 

Associados obtiveram sua Livre-Docência entre 2001 e 2012 (3 entre 2001 e 2007 e 4 entre 119 

2009 e 2012). Têm observado uma carga horária semanal média de 14h em disciplinas de 120 

graduação e de 3h em disciplinas de pós-graduação (desvios-padrão bem elevados, 121 

denotando um envolvimento bastante heterogêneo desses docentes em atividades de 122 

ensino). Todos os 7 Professores Associados têm envolvimento com a orientação de alunos 123 

de Mestrado e de Doutorado. 6 deles também têm envolvimento na orientação de alunos de 124 

Iniciação Científica e 3 deles têm assumido a supervisão de trabalhos de pós-doutoramento. 125 

Já para o item d), o Programa de Pós-Graduação em ‘Psicologia Escolar e do 126 

Desenvolvimento Humano’ (denominação obtida no Portal da CAPES), a Avaliação Trienal 127 

CAPES 2007-2009 dá conta de nota 4, numa área de avaliação (‘Psicologia’) em que foram 128 

dadas no Estado de SP: duas notas 7, uma nota 6, seis notas 5, quatro notas 4, três notas 3 129 

e uma nota 2. Dentro do Instituto de Psicologia, tal Programa é acompanhado por outros 130 

três, que obtiveram duas notas 5 e uma nota 7 para o triênio 2007-2009. Para o item e), as 131 

informações compiladas dizem respeito a uma produção científica bem distribuída entre os 132 

Professores Associados (2 bolsistas nível 2 e 1 bolsista nível 1 de PQ no CNPq) e os 133 

Professores Titulares (2 bolsistas nível 1D e 1 bolsista nível 2 de PQ no CNPq) do PSA, 134 

sendo que no mesmo Departamento houve dois concursos para um cargo de Professor 135 

Titular nos últimos 5 anos (5 concursos nos últimos 10 anos), sendo dos 4 Departamentos 136 

do IP aquele que teve o menor número de Concursos para Titular (o número total de 137 

docentes para cada um desses quatro Departamentos é bastante semelhante). Quanto ao 138 

item f, a partir das informações encaminhadas pelo próprio PSA, observa-se um número 139 

total de 22 docentes no respectivo Departamento (após a aposentadoria do Prof. La Taille), 140 

sendo 7 Professores Associados e 3 Professores Titulares. Calculando-se as relações 141 

recomendadas pelas ‘Diretrizes’, tem-se uma razão de 0,1363 entre Titulares e total de 142 

docentes e um valor de 2,3333 para o quociente entre o total de Professores Associados e 143 

Professores Titulares. Tais relações numéricas, ao serem comparadas com os respectivos 144 

valores médios observados na USP – 0,1858 e 1,5996 (obtidos através do Anuário 145 

Estatístico 2012, disponível em https://uspdigital.usp.br/anuario/tabelas/T02_09.pdf): 1.742 146 

Associados e 1.089 Titulares, num total de 5.860 docentes), sugerem que o PSA – para 147 

mais se aproximar dos valores médios da USP – deverá aumentar o seu número de 148 
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Titulares e diminuir o seu número de Associados (imaginando-se que um Associado do PSA 149 

venha a se tornar Titular, as relações referenciadas anteriormente passariam a ser 0,1818 e 150 

1,5000 – muito mais próximas aos valores médios da USP). Assim sendo, tendo em vista 151 

principalmente a necessidade de ajustes para a relação entre o número de Professores 152 

Titulares e o total de docentes, bem como entre o número de Professores Associados e 153 

Titulares do PSA, além da imperiosa missão de se alavancar a avaliação do Programa de 154 

Pós-Graduação em ‘Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano’, a CAA é favorável 155 

à aprovação da solicitação de permanência do cargo de Professor Titular, vago em 156 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Yves Joel Jean Marie Rodolphe de La Taille, no 157 

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do 158 

Instituto de Psicologia da USP.” 2 - PROCESSO 2013.1.13411.1.7 - ESCOLA 159 

POLITÉCNICA. Proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Estudos Brasil 160 

Europa em Políticas para o Desenvolvimento - NAP-IBE. Parecer da Câmara de Núcleos de 161 

Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação da proposta de criação no Núcleo de Apoio à 162 

Pesquisa - Estudos Brasil Europa em Políticas para o Desenvolvimento - NAP-IBE, sob a 163 

coordenação do Prof. Dr. Moacyr Martucci Junior (18.04.13). Parecer do CoPq: aprova a 164 

proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Estudos Brasil Europa em Políticas 165 

para o Desenvolvimento - NAP-IBE, sob a coordenação do Prof. Dr. Moacyr Martucci Junior 166 

(08.05.13). A CAA aprova o parecer do relator, do seguinte teor: “De acordo com as Normas 167 

da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo (disponíveis em 168 

http://www.usp.br/prp/pagina.php?menu=6&pagina=57), as propostas de criação dos 169 

Núcleos de Apoio à Pesquisa devem levar em conta as normas contidas nos seguintes 170 

documentos: a) Resolução 3657, de 15/02/90, que estabelece Normas para Criação, 171 

Funcionamento, Renovação e Desativação de Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs); b) 172 

Título IV, Capítulo III do Regimento Geral da USP; c) Resolução 5929, de 08/07/11, que 173 

altera dispositivos do Regimento Geral da USP; d) Título II, Artigo 7º do Estatuto da USP; e) 174 

Anteprojeto de Regimento Interno de Núcleos de Apoio (modelo-padrão sugerido pela CLR). 175 

Mais especificamente, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo recomenda 176 

que seja seguido ‘Roteiro para apresentação de Propostas de Criação de Núcleos de Apoio à Pesquisa 177 

– NAPs’ (disponível em http://www.usp.br/prp/arquivos/240513%20NAPs_Roteiro%20Criacao.pdf). Nesse 178 

sentido, uma proposta de criação de NAP deve conter informações suficientes e relacionadas a: 1. 179 

Organização da Proposta; 2. Denominação do Núcleo; 3. Coordenador Provisório; 4. 180 

Descrição Pormenorizada do Programa; 5. Anuência da(s) Unidade(s) e Órgão(s) 181 

envolvido(s); 6. Composição do Núcleo; 7. Designação de Comissão Provisória; 8. 182 

Anteprojeto do Regimento. Assim sendo, tal material foi analisado e aprovado, tanto pela 183 

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa (reunião de 184 

18/04/2013) quanto pelo Conselho de Pesquisa (reunião de 08/05/2013) da mesma Pró-185 



6 

 

Reitoria de Pesquisa. A CAA destaca o mérito da proposta, voltada para o fortalecimento da 186 

educação superior no Brasil e para a promoção de conhecimento mútuo entre grupos de 187 

pesquisa brasileiros e europeus. Entretanto, a  CAA faz as seguintes sugestões: a) que o 188 

nome proposto para o NAP seja alterado, uma vez que por mais que a terminologia ‘... 189 

Políticas para o Desenvolvimento’ esteja em linha com os objetivos mais específicos que 190 

foram propostos, parece ser uma denominação muito genérica e abrangente, não 191 

necessariamente condizente com o escopo de atividades predominantes de sua Unidade 192 

Sede (Escola Politécnica) ou mesmo de seu Departamento Sede (Engenharia de 193 

Computação e Sistemas Digitais); b) que seja incluída no item 4, referente à descrição 194 

pormenorizada do programa, a descrição dos projetos, com as devidas justificativas e os 195 

seus objetivos além da relação com as metas referidas; c) para esses projetos que venham 196 

a ser incluídos, que sejam detalhados a estimativa de tempo de duração, cronograma de 197 

atividades e fontes de recursos previstas; d) que sejam datados os ‘Termos de Anuência’ 198 

expedidos por Escola Politécnica, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Instituto de 199 

Química e Faculdade de Saúde Pública (todos já juntados ao Processo e relacionados a 5 200 

participantes do NAP proposto), assim como sejam adicionados os respectivos ‘Termos de 201 

Anuência’ referentes aos outros participantes do NAP proposto (e que inclusive incluem 202 

outras unidades da USP tais como o Instituto de Química de São Carlos, a Escola de Artes, 203 

Ciências e Humanidades e o Instituto de Relações Internacionais).” 3 - PROCESSO 204 

2013.1.13390.1.0 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO. Proposta de 205 

criação do Núcleo de Apoio em Retrovírus - NAP Retrovírus. Parecer da Câmara de 206 

Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação da proposta de criação do Núcleo 207 

de Apoio em Retrovírus - NAP Retrovírus, sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge Simão do 208 

Rosário Casseb (05.12.12). Parecer do CoPq: aprova a proposta de criação do Núcleo de 209 

Apoio em Retrovírus - NAP Retrovírus, sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge Simão do 210 

Rosário Casseb (08.05.13). A CAA aprova o parecer do relator do seguinte teor: “De acordo 211 

com as Normas da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo (disponíveis em 212 

http://www.usp.br/prp/pagina.php?menu=6&pagina=57), as propostas de criação dos 213 

Núcleos de Apoio à Pesquisa devem levar em conta as normas contidas nos seguintes 214 

documentos: a) Resolução 3657, de 15/02/90, que estabelece Normas para Criação, 215 

Funcionamento, Renovação e Desativação de Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs); b) 216 

Título IV, Capítulo III do Regimento Geral da USP; c) Resolução 5929, de 08/07/11, que 217 

altera dispositivos do Regimento Geral da USP; d) Título II, Artigo 7º do Estatuto da USP; e) 218 

Anteprojeto de Regimento Interno de Núcleos de Apoio (modelo-padrão sugerido pela CLR). 219 

Mais especificamente, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo recomenda 220 

que seja seguido ‘Roteiro para apresentação de Propostas de Criação de Núcleos de Apoio à Pesquisa 221 

– NAPs’ (disponível em http://www.usp.br/prp/arquivos/240513%20NAPs_Roteiro%20Criacao.pdf). Nesse 222 
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sentido, uma proposta de criação de NAP deve conter informações suficientes e relacionadas a: 1. 223 

Organização da Proposta; 2. Denominação do Núcleo; 3. Coordenador Provisório; 4. 224 

Descrição Pormenorizada do Programa; 5. Anuência da(s) Unidade(s) e Órgão(s) 225 

envolvido(s); 6. Composição do Núcleo; 7. Designação de Comissão Provisória; 8. 226 

Anteprojeto do Regimento. Assim sendo, tal material foi analisado e aprovado tanto pela 227 

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa (reunião de 228 

05/12/2012) quanto pelo Conselho de Pesquisa (reunião de 08/05/2013) da mesma Pró-229 

Reitoria de Pesquisa. A CAA destaca o mérito da proposta, voltada para entendimento dos 230 

mecanismos básicos das patologias virais infecciosas e não infecciosas (que incluem os 231 

Retrovírus Endógenos). A CAA recomenda que, no âmbito dessa proposta, sejam 232 

adicionados os respectivos ‘Termos de Anuência’ referentes aos participantes do NAP 233 

proposto que não estejam vinculados ao Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (e que 234 

incluem outras unidades da USP tais como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de 235 

Odontologia e o Instituto de Infectologia Emilio Ribas; além da própria UNICAMP – unidade 236 

a ser especificada – , do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids – SP e da Santa 237 

Casa de Misericórdia de São Paulo).” Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE 238 

BRITTO. 1 - PROCESSO 2013.1.491.18.1 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO 239 

CARLOS. Solicita a permanência de 3 (três) cargos de Professor Titular na Unidade, vagos 240 

em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Edson Martins de Aguiar (156906) e das 241 

aposentadorias do Prof. Dr. Antonio Clovis Pinto Ferraz (156850) e do Prof. Dr. Benedito de 242 

Souza Bueno (1026410). Aprovada pela Congregação em 17.05.2013. A CAA aprova o 243 

parecer do relator, favorável à permanência dos 3 (três) cargos de Professor Titular na 244 

Unidade, vagos em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Edson Martins de Aguiar e das 245 

aposentadorias do Prof. Dr. Antonio Clovis Pinto Ferraz e do Prof. Dr. Benedito de Souza 246 

Bueno. O parecer do relator é do seguinte teor: “A EESC solicita a permanência de 3 cargos 247 

vacantes na Unidade, com aprovação da Congregação. A Unidade conta no momento com 248 

207 docentes, sendo 43 titulares e 53 professores associados (sendo 25 associados A3 e 10 249 

associados A2). A relação titulares/total de docentes é de 20,8% (variando entre 14,3 e 250 

30,4% nos vários departamentos), e a relação associados/titulares é de 1,23 (variando entre 251 

0,00 e 3,56). Há 36 professores associados com mais de 5 anos na função na EESC. Foram 252 

realizados 11 concursos de professor titular na Unidade nos últimos 5 anos e 25 nos últimos 253 

10 anos. Deve-se destacar que 2 departamentos não realizaram concurso algum de 254 

professor titular nos últimos 10 anos, e um departamento não realizou concurso algum nos 255 

últimos 5 anos. Há no total cerca de 60 bolsistas de produtividade na EESC (sendo a 256 

maioria bolsista nível 1), o que representa mais de 1/3 do corpo docente. A produção 257 

acadêmica dos professores titulares e associados é muito boa, apesar de heterogênea, e os 258 

12 programas de pós-graduação vinculados à Unidade têm notas entre 4 e 7, sendo  que 259 
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metade dos programas tem nota 5, e 1/3 deles têm notas 6 ou 7. Apenas 2 programas têm 260 

nota 4. Nas atividades de orientação e de ensino de graduação, o desempenho da Unidade 261 

também parece muito bom. Conclusão. A demanda qualificada por cargos de professor 262 

titular na EESC é evidente, bem como o bom desempenho acadêmico da Unidade como um 263 

todo. Dessa forma, julgamos que a permanência dos 3 cargos pode ser aprovada.” 2 - 264 

PROCESSO 2013.1.486.14.5 - INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 265 

ATMOSFÉRICAS. Solicita autorização para abertura de concurso para o cargo de Professor 266 

Doutor nº 1230000, no Departamento de Ciências Atmosféricas, nos idiomas português, 267 

inglês e espanhol. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à abertura do concurso 268 

para o cargo de Professor Doutor nº 1230000, no Departamento de Ciências Atmosféricas, 269 

nos idiomas português, inglês e espanhol. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se 270 

de solicitação do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, 271 

Geofísica e Ciências Atmosféricas para realização de concurso de professor doutor também 272 

nas línguas inglesa e espanhola, aprovada por sua Congregação. De acordo com 273 

precedentes já discutidos na CAA e em diretrizes recentemente aprovadas pela Comissão, 274 

somos favoráveis à aprovação do pedido. Do ponto de vista acadêmico, esta abertura 275 

recente é muito benéfica, uma vez que amplia o leque de candidatos aos cargos de 276 

professor doutor e traz óbvias potenciais vantagens à internacionalização da USP.” 3 - 277 

PROTOCOLADO 2013.5.778.1.1 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Tabela de vagas 278 

para o Concurso Vestibular de 2014. Parecer do CoG: aprova a Tabela de Vagas para o 279 

Concurso Vestibular de 2014, salientando que ela poderá ser alterada em decorrência de 280 

futuras decisões do Conselho Universitário (16.05.13). A CAA aprova o parecer do relator, 281 

favorável à Tabela de Vagas para o Concurso Vestibular de 2014. O parecer do relator é do 282 

seguinte teor: “Trata-se da proposta sobre a tabela de vagas do concurso vestibular de 283 

2014. A tabela inclui 10.982 vagas, sendo 7.270 no diurno e 3.712 no noturno, tendo sido 284 

aprovada pelo Conselho de Graduação. Importante ressaltar que a proposta poderá ser 285 

alterada por futuras decisões do Conselho Universitário. Do ponto de vista da CAA, somos 286 

favoráveis à aprovação da presente tabela.” A matéria deverá ser submetida à apreciação 287 

do Conselho Universitário. 4 - PROCESSO 2013.1.1182.3.4 - ESCOLA POLITÉCNICA. 288 

Proposta de criação do curso de Engenharia de Computação, com ênfase em Sistemas 289 

Corporativos, a ser ministrado no Campus da USP-Leste, e com a colaboração do Instituto 290 

de Física e Instituto de Matemática e Estatística. Ofício do Vice-Diretor da Escola 291 

Politécnica, Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira, à Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª 292 

Dr.ª Telma Maria Tenório Zorn, encaminhando a proposta para a implantação do curso de 293 

Engenharia de Computação, com Ênfase em Sistemas Corporativos, aprovada pela 294 

Comissão de Graduação em 07.12.12 e pela Congregação em 20.12.12. Parecer da CCV: 295 

aprova o parecer da relatora, Prof.ª Dr.ª Renata Pontin de Mattos Fortes, favorável à criação 296 
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solicitada. A CCV salienta que a implantação do curso fica condicionada à análise dos 297 

recursos solicitados, pelas instâncias competentes (30.04.13). Parecer do CoG: aprova a 298 

manifestação da Câmara Curricular e do Vestibular, favorável à proposta de criação do 299 

curso de Engenharia de Computação - Ênfase Sistemas Corporativos - Curso Cooperativo 300 

(período integral - 50 vagas, 9 períodos acadêmicos e 4 módulos de estágio em tempo 301 

integral), a ser ministrado no campus USP da Zona Leste (EACH) (16.05.13). A CAA aprova 302 

o parecer do relator, favorável à proposta de criação do curso de Engenharia de 303 

Computação com Ênfase em Sistemas Corporativos, na USP-Leste, com 50 vagas, período 304 

integral. O parecer do relator, na íntegra, é do seguinte teor: “Trata-se de proposta de 305 

criação de curso de Engenharia de Computação, com ênfase em Sistemas Corporativos, 306 

oferecido pela Escola Politécnica no campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 307 

(EACH) e com participação do Instituto de Física e do Instituto de Matemática e Estatística. 308 

A proposta sugere 50 vagas, com três núcleos (básico, profissionalizante e específico), com 309 

disciplinas atuais e privilegiando a formação integrada. O egresso deste novo curso deverá 310 

ter a capacidade de atuar de maneira multidisciplinar na Engenharia da Computação. As 311 

ementas e a estrutura do curso são elogiáveis, tendo sido aprovados por todas as instâncias 312 

acadêmicas, incluindo o Conselho de Graduação. Os pontos fortes da proposta, além de 313 

sua estrutura contemporânea, incluem o fato de poder contribuir para o desenvolvimento do 314 

chamado campus USP-Leste e a elevada demanda por profissionais com o perfil que se 315 

pretende, em uma área em rápida expansão. Além disso, a proposta adere integralmente às 316 

diretrizes para a criação de cursos novos de graduação na USP, aprovada há alguns anos. 317 

Dessa forma, e considerando apenas os aspectos que são da área de atuação da CAA (e 318 

não as questões de infraestrutura requerida, demandas de pessoal, financeira, etc.), somos 319 

favoráveis à aprovação da criação do curso. Sem prejuízo da natureza do parecer favorável, 320 

sugere-se que a EACH se manifeste ‘a posteriori’ com relação ao eventual sombreamento 321 

entre o conteúdo do atual curso de ‘Sistemas de Informação’ oferecido pela própria EACH e 322 

conteúdo do novo curso de ‘Engenharia de Computação – Ênfase em Sistemas 323 

Corporativos’, a ser oferecido pela Escola Politécnica no campus da USP-Leste. Certamente 324 

uma interação acadêmica entre as duas unidades no sentido indicado será profícua para o 325 

desenvolvimento do novo curso.” A matéria deverá ser submetida à apreciação do Conselho 326 

Universitário. Relator: Prof. Dr. MARCELO ANDRADE ROMÉRO. 1 - PROCESSO 327 

2012.1.994.58.1 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO. Relatório 328 

Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em 329 

Diagnóstico Odontológico - NACE-NACEDO, referente ao período 2010-2012. Ofício do 330 

Coordenador do NACEDO, Prof. Dr. Plauto C. A. Watanabe, à Assistência Técnica da 331 

FORP, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do NACE-NACEDO (22.11.12). 332 

Parecer da Congregação da FORP: aprova o Relatório Bienal de Atividades do NACE-333 
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NACEDO, referente ao período de 2010-2012 (26.11.12). Parecer da Comissão de 334 

Avaliação de NACEs: aprova, com base no parecer do assessor ad hoc, o Relatório Bienal 335 

de Atividades (2010-2012) do Núcleo de Diagnóstico Odontológico - NACE-NACEDO 336 

(18.04.13). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades 337 

do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Diagnóstico Odontológico – 338 

NACE-NACEDO, referente ao período de 2010-2012. O parecer do relator é do seguinte 339 

teor: “Trata-se da solicitação de análise do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 340 

Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Diagnóstico Odontológico (NACE-NACEDO) 341 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O Relatório 342 

bienal de atividades foi aprovado na Congregação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 343 

Preto, em 26 de novembro de 2012 e na Comissão de Avaliação de NACEs da Pró-Reitoria 344 

de Cultura e Extensão Universitária em 18 de abril de 2013. O NACE-NACEDO possui 7 345 

projetos de pesquisa em andamento, 18 docentes pesquisadores, 1 técnico em radiologia e 346 

diversos pesquisadores de graduação e pós-graduação, orientandos dos professores 347 

envolvidos com o Núcleo. No período em questão, os professores envolvidos com o Núcleo 348 

apresentaram e publicaram mais de uma centena de trabalhos técnicos e científicos em 349 

eventos correlatos à área, em reuniões científicas no Brasil e no exterior, além de 77 artigos 350 

em periódicos, além de livros e capítulos de livros publicados. No âmbito da capacitação, 6 351 

monografias foram aprovadas e orientadas pelo Prof. Paulo Watanabe. O Núcleo também é 352 

conveniado com o Sistema Único de Saúde e por meio deste convênio atende pacientes 353 

para exames radiográficos. Nota-se que trata-se de um Núcleo bastante ativo e, tendo em 354 

vista os indicadores de produção apontados, sou de parecer favorável à aprovação do 355 

Relatório Bienal de Atividades (2010-2012) do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e 356 

Extensão em Diagnóstico Odontológico – NACE-NACEDO.” Relator: Prof. Dr. MARCOS 357 

FELIPE SILVA DE SÁ. 1 - PROTOCOLADO 2012.5.3296.11.4 - ESCOLA SUPERIOR DE 358 

AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ". Solicita a permanência do cargo de Professor 359 

Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Joaquim José de Camargo 360 

Engler, no Departamento de Economia, Administração e Sociologia. Aprovado pela 361 

Congregação em 25.4.2013. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência 362 

do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Joaquim 363 

José de Camargo Engler, no Departamento de Economia, Administração e Sociologia. O 364 

parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se do pedido do LES para que a vaga do cargo 365 

de Professor Titular, decorrente da aposentadoria compulsória do Professor Joaquim José 366 

de Camargo Engler, permaneça naquele Departamento. O pedido foi aprovado pela 367 

Congregação da Unidade em 25.04.2013. O LES responde pela coordenação de cinco 368 

cursos de graduação: Ciências Econômicas, Gestão Ambiental, Administração, Licenciatura 369 

em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Agrárias, além de dois cursos de ensino 370 
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à distância, um curso de PG de Economia Aplicada e outros cursos de MBA. O Depto. LES 371 

possui 44 docentes e mais 9 claros a serem preenchidos neste ano, em decorrência do 372 

início de um novo curso de graduação em Administração. Destes, 6 são titulares e 10 373 

associados. Os demais são doutores. A relação associados/titulares é de 1,66.  Quanto aos 374 

seis professores titulares, todos os concursos foram realizados antes de 2004. Quatro deles 375 

têm Bolsa de Pesquisador do CNPq (1C, 1D, 2A e 2). Eles têm carga horária de graduação 376 

média de 5 hs/semana e de pós-graduação com média de 6,3 hs/semana. Orientaram 41 377 

alunos de IC nos últimos cinco anos (média de 6,8/docente). Na pós-graduação orientaram 378 

35 mestres (média de 6/docente) e 44 doutores (média de 7,3/docente). Quatro deles 379 

supervisionaram pós-doutorados (5 alunos no total, em cinco anos). Todos estão envolvidos 380 

no programa Economia Aplicada que têm avaliação 5 da CAPES. Os professores titulares 381 

publicaram 83 trabalhos completos nos últimos 5 anos (média de 13,8/docente e 382 

apresentaram 122 trabalhos em eventos científicos no período). Eles coordenaram 87 383 

projetos de pesquisa e 4 deles fizeram parte de 61 projetos de grande porte em cinco anos. 384 

Todos os seis professores titulares têm forte participação em atividades administrativas e de 385 

extensão. Professores Associados: Três deles são bolsistas pesquisadores do CNPq – nível 386 

2. Os professores associados despenderam, em média 7,1 hs/semana na graduação e 3,4 387 

hs/semana na pós-graduação (dois deles não participaram). Quanto à produção científica, 388 

os professores associados publicaram, nos últimos cinco anos cerca de 192 artigos 389 

completos, o que dá uma média de 38,4/ano e de 3,8 artigos/docente/ano. Além disso, 390 

foram publicados 18 livros, 65 capítulos de livros apresentados, mais de 400 trabalhos em 391 

congressos, simpósios e outros eventos no período. Os associados prestaram assessorias e 392 

consultorias, pareceres, relatórios técnicos em mais de 500 situações (média 75/docente 393 

nos últimos cinco anos). No que diz respeito à orientação de alunos de graduação, foram 394 

relatados 121 alunos de IC (média de 24/ano e 12/docente/cinco anos). Há uma dispersão 395 

muito grande (1 a 28/docente). Também foram relatados 232 TCC em cinco anos. Na pós-396 

graduação foram orientados 101 alunos de mestrado (média de 10,1 alunos/docente em 397 

cinco anos – variação de 3 a 25/docente) e 29 doutores (média de 2,9/docente mas 398 

concentrados em apenas 5 docentes). Eles estão envolvidos nos programas Ecologia 399 

Aplicada (4 docentes – programa nível 6 da Capes), Mestrado em Gestão Internacional (1 400 

docente – programa nível 3 da Capes), Economia Aplicada (5 docentes – programa nível 5 401 

da Capes). Todos os dez têm forte engajamento em atividades administrativas e de 402 

extensão. Recomendo a aprovação do pedido do Departamento LES.” A seguir, passa-se à 403 

discussão e votação do PROCESSO 2013.1.14286.1.1 – FACULDADE DE DIREITO, que 404 

se encontrava fora de pauta. Solicita a concessão de 2 (dois) cargos de Professor Titular, 405 

para o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. A CAA aprova o 406 

parecer do relator, favorável à concessão de 1 (um) cargo de Professor Titular, por 407 
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empréstimo, para o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, 408 

ressaltando que ocorrendo vacância de cargo de Professor Titular no Departamento, este 409 

deverá ser reposto ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer do relator é do seguinte 410 

teor: “O Processo está aberto com um documento do Diretor da FD contendo solicitação de 411 

cargos docentes para os diferentes Departamentos daquela Unidade, aprovado pela 412 

Congregação em sessão de 27 de setembro de 2012. São solicitados seis cargos de 413 

professores titulares em um conjunto de 33 novos claros. Refere 12 claros de reposição por 414 

aposentadoria compulsória. Nas folhas seguintes o processo se concentra nas justificativas 415 

específicas para o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário – DEF, que 416 

solicita a concessão de dois claros para a área de Direito Ambiental e dois cargos de 417 

Professores Titulares. No que diz respeito à solicitação dos cargos de Professor Titular 418 

passo a comentar: O DEF tem consolidadas quatro áreas de atuação: Direito Econômico e 419 

Economia Política; Direito Financeiro; Direito Ambiental e Direito Tributário. Cada área 420 

possui apenas um professor titular e vale ressaltar que tem um concurso de professor titular 421 

em Direito Tributário anulado, pendente de decisão do Co. No processo algumas 422 

informações não estão contempladas e outras estão desencontradas como, por exemplo, a 423 

relação de nomes dos docentes (fls. 4-5 versus fls. 18). O pleito se embasa na qualificação 424 

dos seus professores associados, nas exigências de seu projeto político-pedagógico e na 425 

expansão das disciplinas optativas em área reconhecidamente importante, com necessidade 426 

de liderança acadêmica, mas com carência de professores titulares. Segundo o texto, há 427 

uma disparidade (a menor) do DEF em relação aos demais departamentos em relação ao 428 

número de professores titulares. Há no DEF uma relação de 16 docentes (fls. 4 e 5 – 429 

embora às fls. 18 sejam referidos 20), sendo 4 professores titulares, 6 associados e 6 430 

doutores. A relação titular/associado é de 0,66. Vale ressaltar que dos quatro professores 431 

titulares, um terá sua aposentadoria compulsória no mês de julho de 2013 e outro em 432 

setembro de 2014. A produção científica do Departamento, nos últimos três anos, inclui 25 433 

trabalhos em periódicos nacionais (nenhum internacional), edição de 23 livros e 77 capítulos 434 

de livros. Deste conjunto, 42 são de autoria dos professores titulares e 30 dos professores 435 

associados. Na graduação foram relatadas 2.175 horas em 2009; 2.400 hs em 2010 e 2.865 436 

hs em 2011. No que diz respeito à orientação dos alunos de IC, foram 16 nos últimos 3 anos 437 

(5 orientados pelos titulares e 4 pelos professores associados) e 172 trabalhos de conclusão 438 

de curso no mesmo período (sendo 30 orientados pelos professores titulares e 71 pelos 439 

professores associados). Quanto ao número de matrículas de pós-graduandos, são 440 

relatadas 208 mestrados; 85 doutores e 57 doutorados diretos nos últimos três anos. Dos 441 

títulos outorgados, foram 14 mestrados em 2009 (6 orientados por titulares e 6 por 442 

associados, 15 em 2010 (3 por titulares e 7 por associados) e 4 (2 por titulares e 1 por 443 

associado) em 2011. Para o doutorado são referidos 8 em 2009 (6 orientados por titulares e 444 
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1 por associado); 9 em 2010 (7 por professores titulares e nenhum por associado) e nenhum 445 

em 2011. Para o doutorado direto, foram relatados 1 em 2009 (orientado por um titular), 4 446 

em 2010 (um orientado por titular e 3 por associado) e 4 (2 por titulares e 2 por associados) 447 

em 2011. Segundo a documentação, o DEF teve 1.200 hs dedicadas às disciplinas de PG 448 

em 2009; 1.320 em 2010 e 1.080 em 2011. O Departamento ofereceu 4 cursos de difusão e 449 

especialização nos últimos 3 anos. Pelo exposto, sou favorável à concessão de um cargo de 450 

Professor Titular ao DEF.” Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a 451 

presença de todos, dando por encerrada a reunião às 12h50. Do que, para constar, 452 

eu,______________________, Renata de Góes C. P. T. dos Reis, Analista Administrativo 453 

da Secretaria Geral, designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse 454 

digitada esta Ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for 455 

discutida e aprovada e por mim assinada. São Paulo, 17 de junho de 2013. 456 


