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261ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos vinte 1 
e nove dias do mês de novembro de dois mil e dez, às dez horas, reúne-se na Sala da Biblioteca 2 
do Co, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Welington Braz 3 
Carvalho Delitti e com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores 4 
Doutores Emma Otta, Flávio Ulhoa Coelho, Luiz Roberto Giorgetti de Britto e Benedito Carlos 5 
Maciel. Presente, também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE I - 6 
EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Sr. Presidente declara aberta a sessão e coloca em 7 
discussão e votação a Ata da 260ª sessão, realizada em 08.11.10, sendo aprovada por 8 
unanimidade. Ato seguinte, passa à Ordem do Dia. Devido à pouca quantidade de cargos 9 
disponíveis na 7ª Distribuição de Cargos de Professor Titular, o Prof. Britto sugere que as 10 
Unidades que não receberem cargos ou receberem aquém de sua necessidade, sejam 11 
consideradas na avaliação que se fará no começo do próximo ano. PARTE II - ORDEM DO 12 
DIA: Em discussão: CONCESSÃO DE CARGOS PROFESSOR TITULAR. 1. - 7ª 13 
DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR TITULAR - Inicialmente, os processos 14 
foram distribuídos da seguinte forma: Relator Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel: 15 
2010.1.652.7.7 - EE; 2010.1.955.22.3 - EERP; 2010.1.721.60.5 - FCFRP; 2010.1.1532.5.9 - 16 
FM; 2010.1.594.23.9 - FO; 2010.5.230.42.0 e 2010.1.780.42.3 - ICB; 2010.1.1322.46.1 - IQ; 17 
2010.1.701.75.2 - IQSC. Relatora Profª. Drª. Emma Otta: 2009.1.912.27.1 - ECA; 18 
2010.1.1044.2.0 - FD; 2010.1.1511.48.5 - FE; 2010.1.1879.59.8 - FFCLRP; 2009.1.2650.8.8 - 19 
FFLCH; 2010.5.116.14.8 - IAG; 2010.5.91.44.7 - IGc; 2010.1.990.45.2 - IME; 20 
2010.1.106.71.4 - MAE. Relator Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho: 2010.1.1574.18.5 - EESC; 21 
2010.1.1537.3.4 - EP; 2010.1.2187.16.9 - FAU; 2010.1.1152.12.4 - FEA; 2010.1.908.81.0 - 22 
FEARP; 2010.1.811.74.4 - FZEA; 2010.1.2621.55.1 - ICMC; 2010.1.464.4.1 - IEE; 23 
2010.1.1350.43.0 - IF; 2010.1.1201.76.1 - IFSC. Relator Prof. Dr. Luiz Roberto Giorgetti 24 
de Britto: 2010.1.714.64.1 - CENA; 2010.5.950.9.1 - FCF; 2010.1.894.17.8 - FMRP; 25 
2005.1.667.58.3 - FORP; 2009.1.468.6.1 - FSP; 2009.1.444.41.3 - IB; 2010.1.857.47.7 - IP; 26 
2007.1.23838.1.7 - IRI. Relator Prof. Dr. Welington Braz Carvalho Delitti: 27 
2010.1.1592.86.8 - EACH; 2010.1.18807.1.3 - EEFE; 2010.1.1404.11.5 e 2010.1.2143.11.0 - 28 
ESALQ; 2010.1.322.89.1 - FDRP; 2010.1.1850.10.7 - FMVZ; 2010.1.3553.25.8 - FOB; 29 
2010.1.655.21.1 - IO; 2010.1.331.38.6 - MZ. A matéria foi amplamente discutida, durante 30 
várias reuniões, tendo cada relator apresentado o seu parecer e discutido com a Comisão. Após 31 
debates, chegou-se ao seguinte consenso na distribuição dos cargos de Professor Titular, 32 
levando-se em consideração os critérios já adotados pela CAA quanto ao mérito e, também, 33 
quanto ao número de cargos do banco da Universidade: ECA - 1 cargo; EEFE - 1 cargo; EE - 34 
1 cargo; EERP - 1 cargo; EESC - 1 cargo; EP - 1 cargo; FAU - 1 cargo; FCFRP - 1 cargo; FD 35 
- 1 cargo; FEARP - 1 cargo; FE - 1 cargo; FFCLRP - 2 cargos; FFLCH - 1 cargo; FM - 1 36 
cargo; FMRP - 1 cargo; FO - 1 cargo; FORP - 1 cargo; FSP - 1 cargo; FZEA - 1 cargo; IAG 37 
- 1 cargo; IB - 1 cargo; ICB - 1 cargo; ICMC - 1 cargo; IF - 1 cargo; IFSC - 1 cargo; IGc - 1 38 
cargo; IME - 1 cargo; IO - 1 cargo; IP - 1 cargo; IQ - 1 cargo; IQSC - 1 cargo; CENA - 1 39 
cargo; IEE - 1 cargo.  Em discussão: CRIAÇÃO DE UNIDADE UNIVERSITÁRIA. 40 
Relator:  Profª Drª EMMA OTTA - 1. - PROCESSO 2010.1.29782.1.7 - INSTITUTO DE 41 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS - IRI - Proposta de transformação do Instituto de 42 
Relações Internacionais - IRI, atualmente Instituto Especializado, em Unidade de Ensino e 43 
Pesquisa. - Ofício da Diretora do IRI, Profª Drª Maria Hermínia Tavares de Almeida, ao 44 
Magnífico Reitor, Prof. Dr. João Grandino Rodas, encaminhando a proposta de transformação 45 
do IRI, atualmente Instituto Especializado, em Unidade de Ensino e Pesquisa, aprovada pelo 46 
Conselho Deliberativo em 27.10.10 (28.10.10). - Parecer da PG-USP: manifesta que do ponto 47 
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de vista jurídico, não há óbice ao encaminhamento da proposta na forma apresentada e observa 48 
que a competência para criação, incorporação e extinção de Unidades é do Conselho 49 
Universitário, devendo deliberar por dois terços da totalidade de seus membros. O Regimento 50 
do IRI está sendo analisado em processo separado, de modo que a questão é de mérito 51 
acadêmico, devendo a matéria ser submetida, preliminarmente, à CAA (22.11.10). O Prof. 52 
Rubens Beçak comenta que o IRI surge tardiamente na USP, em comparação com outras 53 
universidades do mundo. A Profa. Emma elogiou o projeto, embora reconheça sua 54 
simplicidade em relação ao do IQRP. Os Conselheiros demonstram preocuração quanto à 55 
questão da representação na USP, já que vem surgindo novas Unidades de Ensino e Pesquisa de 56 
proporções bem menores que algumas Unidades já existentes, como FFLCH e EP, mantendo a 57 
mesma representação no Co. Lembram que, por isso, se faz necessária a mudança da estrutura 58 
do poder na USP, de forma que as representações se tornem mais justas. O Prof. Rubens 59 
ressalta a importância de tornar o IRI uma Unidade de Ensino e Pesquisa para fazer frente ao 60 
projeto de internacionalização da USP. A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à 61 
proposta de transformação do Instituto de Relações Internacionais, atualmente um Instituto 62 
Especializado, em Unidade de Ensino e Pesquisa. O parecer da relatora é do seguinte teor: 63 
"Trata-se de proposta de transformação do Instituto de Relações Internacionais (IRI), que 64 
atualmente é um Instituto Especializado, em Unidade de Ensino. O Instituto foi criado pela 65 
Resolução USP nº 5.135, de 18.08.2004. Atualmente, está sediado na FEA, mas sua sede 66 
própria está em construção. O curso conta com 27 funcionários administrativos e 21 docentes, 67 
dos quais 7 exclusivamente vinculados ao IRI. Além disso, há 8 claros em concurso. Seus 68 
docentes ocupam posições de destaque em associações científicas e organizações 69 
internacionais. Sua diretora, a Profa. Maria Hermínia Tavares de Almeida, foi eleita presidente 70 
da Latin American Studies Association, com mandato de 2010 a 2012. O IRI é responsável 71 
pelo bacharelado em Relações Internacionais, desde 2002 (Resolução CoG 4.848). Ingressam, 72 
pelo vestibular, anualmente, 30 alunos, no período diurno, e 30, no noturno. O curso é 73 
ministrado por docentes do IRI e por docentes de outras unidades da USP: Faculdade de 74 
Direito, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Faculdade de Filosofia, 75 
Letras e Ciências Humanas. Em 2010, o número de candidatos por vaga, no diurno, foi 75,0 e, 76 
no noturno, 74,2, mostrando que há demanda por formação qualificada em relações 77 
internacionais. A estrutura curricular (fls. 30-33) é composta por disciplinas obrigatórias de 78 
direito, ciência política, história, complementada por um elenco de disciplinas eletivas e livres, 79 
em que o aluno tem a oportunidade de aprofundar o estudo de abordagens atuais como a teoria 80 
de jogos como um instrumento para a análise de relações internacionais. O IRI tem um 81 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, aprovado pela CAPES em 2008, e 82 
que recebeu sua primeira turma no segundo semestre de 2009. Como curso novo, recebeu nota 83 
4 na última avaliação CAPES. Está organizado em duas grandes áreas: Economia Política 84 
Internacional e Cultura e Questões Normativas nas Relações Internacionais. Tem atualmente 85 
31 alunos. Estes alunos beneficiam-se de acordos firmados com várias instituições 86 
estrangeiras, entre as quais, The Chinese University of Hong Kong, Université de Montreal e 87 
Columbia University - School of International and Public Affairs. As pesquisas dos docentes 88 
estão voltadas para temas relacionados à governança global e ao papel desempenhado pelo 89 
Brasil, como liderança emergente na cena internacional. São desenvolvidos projetos 90 
colaborativos, entre os quais se destaca State building in Developing World com Princeton 91 
University. Entre as atividades de extensão desenvolvidas, destacam-se um curso sobre 92 
métodos quantitativos e qualitativos nas ciências sociais e o projeto 'Educar para o Mundo', que 93 
tem como público alvo uma escola municipal do bairro do Canindé. São também promovidos 94 
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seminários e debates. A transformação do Instituto de Relações Internacionais em Unidade da 95 
USP justifica-se pelo fato de oferecer ensino de graduação e de pós-graduação de qualidade, 96 
fundamentado em pesquisa e de realizar atividades de extensão. Como Instituto Especializado 97 
realiza, com excelência, todas as atividades de uma Unidade Plena. A vantagem de tornar-se 98 
Unidade da USP é o ganho de autonomia e flexibilidade para o pleno desenvolvimento de suas 99 
atividades visando tornar-se referência na área. A solicitação para transformar o IRI em 100 
Unidade da USP foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em 27.10.10. A Proposta foi 101 
examinada, do ponto de vista jurídico, em 22.11.10, com a conclusão de que não há óbice ao 102 
encaminhamento da forma apresentada. Parecer: A proposta de transformação do Instituto de 103 
Relações Internacionais (IRI), que atualmente é um Instituto Especializado, em Unidade de 104 
Ensino é decorrência natural do desenvolvimento de suas atividades. A excelência do IRI é 105 
evidenciada na pesquisa, no ensino de graduação e de pós-graduação e nas atividades de 106 
extensão. Tornar-se uma unidade de ensino terá vários benefícios, resultando em ganho de 107 
autonomia e flexibilidade para o pleno desenvolvimento de suas atividades, com aumento da 108 
sua visibilidade interna e externa. Meu parecer é favorável à proposta do ponto de vista do 109 
mérito acadêmico."  Em discussão: MUDANÇA DE NOME DE DEPARTAMENTO. 110 
Relator:  Prof. Dr. BENEDITO CARLOS MACIEL - 1. - PROTOCOLADO 111 
2010.5.373.5.1 - FACULDADE DE MEDICINA - Proposta de alteração do nome do 112 
Departamento de Radiologia para "Departamento de Radiologia e Oncologia". - Ofício do 113 
Diretor da FM, Prof. Dr. Marcos Boulos, ao Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak, 114 
encaminhando a proposta de alteração do nome do Departamento de Radiologia para 115 
Departamento de Radiologia e Oncologia, aprovada pela Congregação em 30.04.10 (03.05.10). 116 
- Parecer da CAA: solicita que seja anexado aos autos, a justificativa do pedido de alteração do 117 
nome do Departamento de Radiologia para Departamento de Radiologia e Oncologia 118 
(17.05.10). - A FM encaminha a justificativa para a mudança do nome do departamento em 119 
questão, conforme solicitado pela CAA (04.11.10). Nesta oportumidade, o Sr. Secretário Geral 120 
observa que há uma prática de solicitar manifestação da PG em todas as matérias que serão 121 
analisadas pelas Comissões Permanentes do Co, o que considera desnecessário em alguns 122 
casos. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à solicitação de mudança do nome do 123 
"Departamento de Radiologia" para "Departamento de Radiologia e Oncologia". O parecer do 124 
relator é do seguinte teor: "Considerando que 'o nome do Departamento deva refletir, de 125 
maneira atual e precisa, os focos de atenção do seu corpo docente nas três vertentes da 126 
atividade acadêmica', a Faculdade de Medicina propõe a mudança do nome do Departamento 127 
de Radiologia para Departamento de Radiologia e Oncologia. Os elementos fundamentais que 128 
embasaram a proposta são: 1) no início dos anos 90, com a reestruturação departamental, os 129 
docentes da Oncologia, então lotados no Departamento de Clínica Médica, transferiram-se para 130 
o Departamento de Radiologia; 2) o Departamento incorporou, desde então, atividades de 131 
investigação, de ensino e de extensão na área de Oncologia, ampliando suas atribuições. Essa 132 
proposta não foi analisada pela CJ e pela CLR. No que respeita aos aspectos acadêmicos, a 133 
proposta está bem fundamentada, ficando evidente que o nome proposto reflete de modo mais 134 
adequado o conjunto das atividades acadêmicas desse Departamento, de modo que o parecer é 135 
favorável à aprovação."  Em discussão: PERMANÊNCIA DE CARGO DE PROFESSOR 136 
TITULAR NO DEPARTAMENTO. 1. - PROCESSO 2010.1.907.7.5 - ESCOLA DE 137 
ENFERMAGEM - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência 138 
da aposentadoria da Profª. Drª. Ana Maria Kazue Miyadahira, no Departamento de 139 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência 140 
do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.a Dr.a Ana Maria 141 
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Kazue Miyadahira, no Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Entretanto, a CAA 142 
lembra que ocorrendo vacância no Departamento, o cargo deverá ser devolvido ao Banco de 143 
Cargos da Universidade. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se de solicitação de 144 
permanência de cargo de professor titular no Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 145 
em decorrência do pedido de aposentadoria da Professora Doutora Ana Maria Kazue 146 
Miyadahira. O Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica tem um total de 22 docentes, 147 
sendo que 6 deles são Professores Titulares, o que corresponde a uma relação entre 148 
titulares/docentes equivalente a 27,2%. O Departamento tem, ainda, 9 Professores Associados, 149 
sendo que 7 deles obtiveram essa titulação há mais de 5 anos, todos eles exercendo suas 150 
atividades em RDIDP. A relação Associados/Titulares é 1,5. O corpo docente do Departamento 151 
completa-se com 7 Professores Doutores. 5/9 Professores Associados têm bolsa de 152 
produtividade do CNPq (1 nível 1 - D, 4 nível 2), ao mesmo tempo em que apresentam 153 
considerável número de orientações de pós-graduação, mestrado e doutorado. O Programa de 154 
Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto teve nota 5 na última avaliação da 155 
CAPES. Do mesmo modo, todos os Professores Associados estão envolvidos no ensino de 156 
graduação. Todos os Professores Associados participam de atividades de colegiados ou da 157 
gestão acadêmica da Unidade ou do Departamento. A produção científica dos Professores 158 
Associados, ainda que variável, é significativa embora um pouco inferior à dos Professores 159 
Titulares do Departamento, variando, nos últimos 5 anos de 12 (6) - 46 (22) a 76 publicações 160 
Index (ISI), com média anual, igual ou superior a 5 (2.6) publicações ISI por ano. Há 161 
expressiva contribuição desses Docentes na Produção de Livros e Capítulos de Livros. Com 162 
uma exceção, todos coordenaram de 2-3 projetos de pesquisa com apoio de agências de 163 
fomento, enquanto 5 deles são membros da equipe de projetos de grande porte financiados por 164 
essas agências. O último concurso para o cargo de Professor Titular, no Departamento, ocorreu 165 
em 2007. Não obstante a relação titulares/docentes seja superior à média da Universidade e o 166 
último concurso para Professor Titular tenha ocorrido em 2007, observa-se que o 167 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica apresenta um número elevado de Professores 168 
Associados, com produtividade científica regular e considerável com contribuições 169 
significativas em atividades de ensino de graduação e pós-graduação, bem como de extensão 170 
universitária e gestão acadêmica, manifesto-me favoravelmente à permanência de cargo de 171 
Professor Titular no Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, em decorrência do 172 
pedido aposentadoria da Profa. Dra. Ana Maria Kazue Miyadahira."  2. - PROCESSO 173 
2010.1.28766.1.8 - FACULDADE DE MEDICINA - Solicita a permanência do cargo de 174 
Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Antonio Alci Baroni, no 175 
Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias. A CAA aprova o parecer do relator, 176 
favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria 177 
do Prof. Dr. Antonio Alci Baroni, no Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias. 178 
Entretanto, a CAA lembra que ocorrendo vacância no Departamento, o cargo deverá ser 179 
devolvido ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer do relator é do seguinte teor: 180 
"Trata-se de solicitação de permanência de cargo de professor titular no Departamento de 181 
Moléstias Infecciosas e Parasitárias, em decorrência do pedido da aposentadoria do Professor 182 
Doutor Antonio Alci Baroni. O Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da 183 
Faculdade de Medicina tem um total de 16 docentes, sendo que 3 deles são Professores 184 
Titulares, o que corresponde a uma relação entre titulares/docentes equivalente a 18,75%. O 185 
Departamento tem, ainda, 5 Professores Associados, sendo que todos deles obtiveram essa 186 
titulação há pelo menos 5 anos, 4 deles exercendo suas atividades em RDIDP. A relação 187 
Associados/Titulares é 1,7. O corpo docente do Departamento completa-se com 9 Professores 188 
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Doutores. Os 3/5 Professores Associados têm bolsa de produtividade do CNPq (1 nível 1 - B, 2 189 
nível 2), ao mesmo tempo em que apresentam considerável número de orientações de 190 
pós-graduação, mestrado e doutorado, O programa de pós-graduação de Doenças Infecciosas 191 
teve nota 5 na última avaliação da CAPES. Do mesmo modo, todos os Professores Associados 192 
estão envolvidos no ensino de graduação. Todos os Professores Associados participam de 193 
atividades de colegiados ou da gestão acadêmica da Unidade ou do Departamento. A produção 194 
científica dos Professores Associados, ainda que variável, é expressiva e comparável à dos 195 
Professores Titulares do Departamento, variando, nos últimos 5 anos de 10 a 35 publicações 196 
ISI, com média anual, de 5 publicações ISI por ano. Com uma exceção, todos coordenaram 197 
projetos de 2-4 pesquisa com apoio de agências de fomento, enquanto 4 deles são membros da 198 
equipe de projetos de grande porte financiados por essas agências. O último concurso para o 199 
cargo de Professor Titular, no Departamento, ocorreu em 2005. Considerando que a relação 200 
titulares/docentes seja equivalente à média da Universidade, que o último concurso para 201 
Professor Titular ocorreu em 2005, bem como que o Departamento de Moléstias Infecciosas e 202 
Parasitárias apresenta um número significativo de Professores Associados com considerável 203 
produtividade científica, com contribuições significativas em atividades de ensino de 204 
graduação e pós-graduação, bem como de extensão universitária e gestão acadêmica, 205 
manifesto-me favoravelmente à permanência do cargo de Professor Titular no Departamento 206 
de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, em decorrência da aposentadoria do Professor Doutor 207 
Antonio Alci Baroni."  3. - PROTOCOLADO 2010.5.2190.11.6 - ESCOLA SUPERIOR 208 
DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" - Solicita a permanência do cargo de 209 
Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. José Branco de Miranda 210 
Filho, no Departamento de Genética. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à 211 
permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. 212 
José Branco de Miranda Filho, no Departamento de Genética. Entretanto, a CAA lembra que 213 
ocorrendo vacância no Departamento, o cargo deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da 214 
Universidade. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se de solicitação de permanência 215 
de cargo de professor titular no Departamento de Genética, em decorrência do pedido da 216 
aposentadoria do Professor Doutor José Branco de Miranda Filho. O Departamento de 217 
Genética da ESALQ tem um total de 18 docentes, sendo que 6 deles são Professores Titulares, 218 
o que corresponde a uma relação entre titulares/docentes equivalente a 33%. O Departamento 219 
tem, ainda, 7 Professores Associados, sendo que 3 deles obtiveram essa titulação há mais de 5 220 
anos, todos eles exercendo suas atividades em RDIDP. A relação Associados/Titulares é 1,2. O 221 
corpo docente do Departamento completa-se com 5 Professores Doutores. Dois dos 222 
Professores Associados têm bolsa de produtividade do CNPq (18/10). Quatro deles apresentam 223 
significativo número de orientações de pós-graduação, mestrado e doutorado, dois deles, 224 
inclusive, com coordenação de programas de pós-doutorado. O programa de pós-graduação de 225 
Genética e Melhoramento de Plantas teve nota 7 na última avaliação da CAPES (4 doc) e o de 226 
Ecologia Aplicada (1 doc), nota 5. Do mesmo modo, todos os Professores Associados estão 227 
envolvidos no ensino de graduação. Todos os Professores Associados participam de atividades 228 
de colegiados ou da gestão acadêmica da Unidade ou do Departamento. A produção científica 229 
dos Professores Associados, ainda que variável, é comparável à dos Professores Titulares do 230 
Departamento, variando, nos últimos 5 anos de 4 a 17 publicações ISI, com média anual, de 6 231 
dos Professores Associados, igual a 2,2 publicações ISI por ano. Seis deles coordenaram 232 
projetos de pesquisa com apoio de agências de fomento, enquanto 5 deles são membros da 233 
equipe de projetos de grande porte financiados por essas agências. O último concurso para o 234 
cargo de Professor Titular, no Departamento, ocorreu em 2009. Não obstante a relação 235 
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titulares/docentes seja superior à média da Universidade e o último concurso para Professor 236 
Titular tenha ocorrido em 2009, observa-se que o Departamento de Genética apresenta um 237 
número elevado de Professores Associados com considerável produtividade científica, com 238 
contribuições significativas em atividades de ensino de graduação e pós-graduação, bem como 239 
de extensão universitária e gestão acadêmica, manifesto-me favoravelmente à permanência do 240 
cargo de Professor Titular no Departamento de Genética em decorrência da aposentadoria do 241 
Professor Doutor José Branco de Miranda Filho."  Relator:  Prof. Dr. FLÁVIO ULHOA 242 
COELHO - 4. - PROCESSO 2010.1.1263.12.0 - FACULDADE DE ECONOMIA, 243 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE - Solicita a permanência de quatro cargos de 244 
Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. Drs. Adolpho Walter 245 
Pimazoni Canton, Antonio Zoratto Sanvicente, Isak Kruglianskas e Maria Tereza Leme Fleury, 246 
no Departamento de Administração. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à 247 
permanência de dois cargos de Professor Titular vagas nos 150053 e 149772, vagos em 248 
decorrência da aposentadoria dos Profs. Drs. Adolpho Walter Pimazoni Canton e Maria Tereza 249 
Leme Fleury, no Departamento de Administração. As vagas nos 225070 e 198188, decorrentes 250 
da aposentadoria dos Profs. Drs. Antonio Zoratto Sanvicente e Isak Kruglianskas, estão sendo 251 
repostas ao banco da Universidade, tendo em vista que o Departamento possui 4 (quatro) 252 
cargos de Professor Titular, por empréstimo. A CAA lembra que ocorrendo outras vacâncias no 253 
Departamento, os cargos deverão ser devolvidos ao Banco de Cargos da Universidade. O 254 
parecer do relator é do seguinte teor: "Em carta de 2 de agosto de 2010, o Departamento de 255 
Administração (EAD) da FEA solicita a permanência de quatro cargos de Professores 256 
Titulares, vagos em decorrência das seguintes aposentadorias ocorridas nos últimos três anos: 257 
(i) Prof. Dr. Adolpho Walter Pimazoni Canton (aposentado em 27/07/2007); (ii) Profa. Dra. 258 
Maria Tereza Leme Fleury (aposentada em 05/02/2009); (iii) Prof. Dr. Antonio Zoratto 259 
Sanvincente (aposentado em 09/05/2009); e (iv) Prof. Dr. Isak Krugliankas (aposentado em 260 
26/10/2009). O que primeiro chama a atenção foi a demora em solicitar a permanência dos 261 
cargos, levando-se em conta, por exemplo, que o Prof. Canton se aposentou em 2007 e a Profa. 262 
Fleury e o Prof. Sanvincente no primeiro semestre de 2009, portanto mais de um ano antes da 263 
solicitação. Seria desejável, na opinião deste parecerista, que as solicitações de permanência 264 
fossem encaminhadas até um ano depois da ocorrência da aposentadoria. O EAD possui, 265 
atualmente, 74 docentes, sendo que 16 são Associados e 15 Titulares. Com isso, 20,3% de seus 266 
docentes estão no topo da carreira, número acima da média da Universidade. Também, a 267 
proporção de Associados por Titulares é atualmente 1,07, o que configura uma razão abaixo da 268 
geral da Universidade, apesar de, em comparação com os outros dois departamentos da mesma 269 
Unidade, ser a mais alta. Ainda seguindo em uma análise puramente numérica, se o pedido do 270 
departamento fosse atendido, a percentagem de docentes titulares no corpo total iria para 271 
25,7% e a proporção de Associados por Titulares iria para 0,63, isto no evento destes quatro 272 
concursos para Titulares se caracterizarem como promoção para atuais Professores 273 
Associados. É claro que não devemos nos ater a uma análise numérica da situação, mas ela 274 
deve servir também como um dos parâmetros para melhor entendermos os pesos das 275 
argumentações. O Departamento utiliza, como argumentos, o envelhecimento do corpo 276 
docente, principalmente no que diz respeito aos Titulares, e um represamento na progressão da 277 
carreira, o que poderia, a curto prazo, levar a uma falta de lideranças no Departamento. O 278 
envelhecimento do corpo docente é claro a partir dos dados apresentados. Chama a atenção, por 279 
exemplo, que metade dos Professores Titulares já tem tempo para aposentadoria. Apesar da 280 
situação, talvez um pouco extremada, este envelhecimento não é característica apenas do EAD, 281 
sendo muito comum na Universidade. Como vimos acima, os números apontados na proporção 282 
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de Associados por Titulares não caracterizam um represamento muito diferente da realidade de 283 
muitas outras Unidades e Departamentos da Universidade, apesar de no âmbito local na FEA 284 
indicar o contrário. O EAD possui 16 Professores Associados, 12 deles com mais do que 5 anos 285 
de titulação. Dos Associados, apenas 2 possuem Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq 286 
(um com mais de 5 anos de titulação), e 13 atuam ativamente na Pós-Graduação. Levando-se 287 
em conta as características da área de Administração, pode-se observar que o Departamento é 288 
de boa qualidade e tem se destacado no cenário brasileiro. O seu programa de Pós-Graduação 289 
obteve avaliação 6 da CAPES. Acredito que existam docentes em condições de pleitearem sem 290 
sustos o cargo de Titular. Os últimos concursos para Titular no EAD foram em 2005 (um 291 
concurso) e em 2007 (dois concursos). Parecer. Levando-se em conta, por um lado, a qualidade 292 
do trabalho do EAD e a qualificação de seus professores Associados, mas também que a 293 
situação descrita por sua Chefia não a diferencia do que acontece em muitos outros 294 
departamentos da USP, sugiro a manutenção de 2 cargos. Eventuais novas aposentadorias 295 
poderão gerar novos pedidos de permanência."  Relator:  Prof. Dr. LUIZ ROBERTO 296 
GIORGETTI DE BRITTO - 5. - PROTOCOLADO 2010.5.581.17.7 - FACULDADE DE 297 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular 298 
nº 222062, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Ulysses Garzella Meneghelli, no 299 
Departamento de Clínica Médica. O Prof. Welington coloca que este cargo não deve ser 300 
realocado pela Unidade, como vem sendo feito pela FMRP, já que a concessão está baseada em 301 
dados do Departamento de Clínica Médica. O Prof. Benedito ressalta que a EERP também 302 
costuma realocar os cargos concedidos e que isso é uma prática, na FMRP, há 10 anos. O Prof. 303 
Britto lembra que a Resolução n. 3969/92 pede que o Departamento faça o pedido de 304 
permanência do Professor que se aposenta, por isso tem acontecido a realocação na Unidade. 305 
Tendo isso em vista, sugere que se altere a Resolução. O Prof. Benedito acredita que a decisão 306 
deve ser da Unidade. A Profa. Emma e o Prof. Flávio alegam que em Unidades que não 307 
possuam critérios claros de distribuição, pode haver enfraquecimento de Departamentos em 308 
virtude de disputas de cunho político ou científico. O Prof. Flávio afirma que na próxima 309 
reunião precisam pensar melhor sobre isso. O Prof. Britto acha que isso poderia ser analisado 310 
pela CLR. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor 311 
Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Ulysses Garzella Meneghelli, no 312 
Departamento de Clínica Médica. Ficou expresso, outrossim, que ocorrendo vacância no 313 
Departamento, o cargo deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer 314 
do relator é do seguinte teor: "O Departamento de Clínica Médica da FMRP conta, no 315 
momento, com 59 docente, sendo 23 assistentes-doutores, 21 professores associados e 15 316 
professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes de 25,4 % e 317 
associados/titularees de 1,4. Há 10 professores associados com mais de 5 anos decorridos de 318 
sua livre-docência e foram realizados 6 concursos de professor titular nos últimos 5 anos. O 319 
programa de pós-graduação principal onde atuam os membros do Departamento (Programa de 320 
Clínica Médica) tem conceito 6 da CAPES, sendo que alguns docentes atuam também em 321 
outros programas, com conceitos variando entre 4 e 7. Entre os professores titulares, 12 têm 322 
bolsa de produtividade do CNPq nível 1, destacando-se 8 com nível lA. Entre os associados, 5 323 
são bolsistas nível 1 e 6, nível 2. A produção acadêmica do departamento é muito boa, 324 
relativamente homogênea, e com vários grupos de destaque nacional e/ou internacional em 325 
suas áreas de atuação. Há intensa atividade de gestão por parte de alguns dos professores 326 
titulares e alguns associados. CONCLUSÃO: Em função do exposto acima, julgamos que 327 
existe, no Departamento, uma demanda qualificada por cargos de professor titular, o que 328 
sugere a aprovação do pleito de permanência deste cargo, apesar da relação relativamente alta 329 
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entre titulares/total de docentes."  Ato contínuo, sugerem que a próxima reunião aconteça em 330 
fevereiro de 2011. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de 331 
todos, dando por encerrada a reunião às 12h45. Do que, para constar, 332 
eu,_____________________________________, Renata de Góes C. P. T. dos Reis, Analista 333 
Acadêmico da Secretaria Geral, designada pelo Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse 334 
digitada esta Ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for discutida 335 
e aprovada e por mim assinada. São Paulo, 29 de novembro de 2010. 336 


