
 

281ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos 1 

vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e treze, às dez horas, reúne-se, na Sala 2 

A, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. Luiz Roberto 3 

Giorgetti de Britto, com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: 4 

Professores Doutores Marcos Felipe Silva de Sá, Marcelo de Andrade Roméro e Valdecir de 5 

Assis Janasi. Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak. 6 

Justificou antecipadamente sua ausência o Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho. Ausente, o 7 

representante discente Leandro Salvático de Freitas. Havendo número legal, o Senhor 8 

Presidente inicia a sessão. Não havendo nenhuma comunicação a ser feita, o Sr. Presidente 9 

passa a palavra ao Senhor Secretário Geral que informa que, mesmo com a invasão da 10 

Administração Central pelos estudantes, a Secretaria Geral manteve suas atividades ainda 11 

que não estivesse com todas as instalações funcionando. Ato seguinte, o Sr. Presidente 12 

passa à ORDEM DO DIA. PARA CIÊNCIA. 1 - PROCESSO 2013.1.2017.12.6 - 13 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. Critérios para 14 

concessão de cargos de Professor Titular vagos vinculados ao banco de cargos da FEA, 15 

aprovados pela Congregação em 23.10.2013. A CAA toma ciência dos critérios para 16 

concessão de cargos de Professor Titular vagos vinculados ao banco de cargos da FEA. 17 

Relator: Prof. Dr. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO. 1 - PROCESSO 2013.1.13390.1.0 - 18 

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO. Proposta de criação do Núcleo de 19 

Apoio em Retrovírus - NAP Retrovírus. Parecer da CAA: devolve os autos ao Núcleo para 20 

atendimento das solicitações do relator (17.06.13). A CAA aprova o parecer do relator, 21 

favorável ao mérito da proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Retrovírus – 22 

NAP Retrovírus, condicionada ao atendimento das solicitações do relator. O parecer do 23 

relator é do seguinte teor: “No parecer emitido pela CAA em 14/06/2013, destaca-se o 24 

mérito da proposta, voltada para entendimento dos mecanismos básicos das patologias 25 

virais infecciosas e não infecciosas (que incluem os Retrovírus Endógenos). A CAA 26 

recomendou que, no âmbito dessa proposta, fossem adicionados os respectivos ‘Termos de 27 

Anuência’ referentes aos participantes do NAP proposto que não estejam vinculados ao 28 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (e que incluem outras unidades da USP tais 29 

como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Odontologia e o Instituto de Infectologia 30 

Emilio Ribas; além da própria UNICAMP – unidade a ser especificada –, do Centro de 31 

Referência e Treinamento DST/Aids – SP e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo). 32 

Nesse sentido, foram juntados a este Processo os ‘Termos de Anuência’ das seguintes 33 

instituições: Instituto de Infectologia Emílio Ribas; Centro de Atendimento a Pacientes 34 

Especiais (CAPE) da Faculdade de Odontologia da USP; Universidade de Brasília (não está 35 

em papel timbrado da instituição); Universidade Federal Rural da Amazônia (também não 36 

está em papel timbrado da instituição e traz praticamente os mesmos dizeres do ‘Termo’ da 37 
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UnB). Não foram identificados os “Termos de Anuência” do Centro de Referência e 38 

Treinamento DST/Aids – SP e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Assim sendo, 39 

sem prejuízo do mérito da proposta originalmente encaminhada, a CAA entende que devem 40 

ser juntados os ‘Termos de Anuência’ nos respectivos papeis timbrados da Universidade de 41 

Brasília e da Universidade Federal Rural da Amazônia, assim como que sejam esclarecidas 42 

(e eventualmente formalizadas através dos respectivos ‘Termos de Anuência’) as 43 

participações do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids – SP e da Santa Casa de 44 

Misericórdia de São Paulo no Núcleo de Apoio à Pesquisa em Retrovírus – NAP-Retrovírus.” 45 

2 - PROTOCOLADO 2012.5.2022.1.0 - ESCOLA DE ENFERMAGEM. Relatório Quinquenal 46 

de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária - 47 

Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva - NACE-AENSC, referente ao período de 48 

2007-2012 e solicitação de renovação de suas atividades. - Ofício da Coordenadora do 49 

NACE-AENSC, Prof.ª Dr.ª Lúcia Yasuko Izumi Nichiata, à Pró-Reitora de Cultura e Extensão 50 

Universitária, Prof.ª Dr.ª Maria Arminda do Nascimento Arruda, encaminhando o Relatório 51 

Quinquenal de Atividades do Núcleo e a solicitação de continuação de suas atividades, 52 

aprovado pelo Conselho Deliberativo em 3.12.12 (03.12.12). Parecer da Comissão de 53 

Avaliação de NACEs: com base no parecer do Assessor "ad hoc", aprova, por 54 

unanimidade, o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de 55 

Cultura e Extensão Universitária: Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva - NACE-56 

AENSC, referente ao período de 2007-2012, bem como o pedido de renovação do Núcleo 57 

(20.06.13). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de 58 

Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária: 59 

Assistência de Enfermagem e Saúde Coletiva – NACE-AENSC, referente ao período de 60 

2007-2012, condicionado ao atendimento da solicitação do relator. O parecer do relator é do 61 

seguinte teor: “Trata-se da apreciação do Relatório Quinquenal de Atividades (2007/2012), 62 

bem como do pedido de renovação do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão 63 

Universitária: Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva (NACE-AESNC). Destaque-se 64 

que: o referido Relatório foi encaminhado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 65 

em 03/12/2011 (fls. 03 do Processo); tal relatório foi aprovado em 20/06/2013 (fls. 34) pela 66 

Comissão de Avaliação de NACEs). Assim sendo, a CAA entende que o Relatório 67 

Quinquenal de Atividades (2007/2012), bem como do pedido de renovação do Núcleo de 68 

Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária: Assistência de Enfermagem em 69 

Saúde Coletiva (NACE-AESNC) deva ser considerado como adequado e, por consequência, 70 

aprovado. Por outro lado, caso a renovação do referido Núcleo não seja considerada como 71 

automática a partir da aprovação do referido Relatório, não foram identificados no referido 72 

processo os elementos necessários para a apreciação dessa renovação, o que deverá ser 73 

circunstanciado na sequência, devidamente acompanhado do Relatório Bienal de Atividades 74 
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(2011/2013).” 3 - PROTOCOLADO 2011.5.2456.1.0 - PRÓ-REITORIA DE CULTURA E 75 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Extensão e 76 

Cultura em Artes Afro-Brasileiras, referente ao período de 2009-2011. Ofício do 77 

Coordenador do Núcleo de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras da USP, Prof. Dr. 78 

John Cowart Dawsey, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo, referente 79 

ao período de 2009-2011. Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: com base no 80 

parecer do assessor "ad hoc", aprova, por unanimidade, o Relatório Bienal de Atividades 81 

(2009/2011) do Núcleo de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras - NACE-NECAAB, 82 

ressaltando que a localização física em que o Núcleo realiza suas atividades é de sua 83 

responsabilidade, assim como cabe ao Conselho Deliberativo gerir administrativa e 84 

financeiramente o Núcleo, conforme art. 12 da Resolução CoCEx nº 4786/2000 (20.06.13). 85 

A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 86 

de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras, referente ao período de 2009-2011. O 87 

parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da apreciação do Relatório Bienal de 88 

Atividades do Núcleo de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras, período 2009-2011. 89 

Destaque-se que: o referido Relatório foi recebido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 90 

Universitária em 1º/12/2011; foi atendida a maior parte das solicitações que estão 91 

discriminadas na fls. 22 do Processo (não foi identificada a cópia das aprovações das 92 

prestações de contas enviadas anualmente à COP); tal relatório foi aprovado em 20/06/2013 93 

pela Comissão de Avaliação de NACEs. Assim sendo, a CAA entende que o Relatório 94 

Bienal de Atividades do Núcleo de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras, período 95 

2009-2011 (NACE-NECAAB) deva ser considerado como adequado e, por consequência, 96 

aprovado.” 4 - PROCESSO 2013.1.2096.55.7 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS 97 

E DE COMPUTAÇÃO. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em 98 

decorrência do pedido de demissão do Prof. Dr. Mauro Flávio Spreafico, no Departamento 99 

de Matemática. Aprovada pela Congregação em 27.9.2013. A CAA aprova o parecer do 100 

relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência do 101 

pedido de demissão do Prof. Dr. Mauro Flávio Spreafico, no Departamento de Matemática. 102 

O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de permanência do cargo 103 

de Professor Titular, vago em decorrência do pedido de demissão do Prof. Dr. Mauro Flávio 104 

Spreafico (ocorrida em 22/07/2013), no Departamento de Matemática (SMA) do Instituto de 105 

Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Tal solicitação foi analisada e aprovada 106 

tanto pelo respectivo Departamento (em 23/09/2013), pela Comissão de Distribuição de 107 

Cargos de Professor Titular (CDCT) do ICMC (em 25/09/2013) quanto pela Congregação do 108 

ICMC (em 27/09/2013). De acordo com as ‘Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão 109 

de Cargos de Professor Titular’ vigentes na USP, deverão ser levados em conta para a 110 

avaliação do mérito do Departamento: a) o projeto acadêmico, que deverá estar articulado 111 
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com o plano de metas da Unidade apresentado à CPA; b) o número e desempenho 112 

acadêmico dos Professores Associados; c) os resultados da avaliação pela CPA nos itens 113 

ensino, pesquisa e extensão; d) os resultados das avaliações da CAPES; e) o desempenho 114 

acadêmico do Departamento nos últimos 5 anos; f) a relação entre o número de Professores 115 

Titulares e o total de docentes, bem como entre o número de Professores Associados e 116 

Titulares. Nos documentos juntados ao Processo não foram encontradas informações 117 

específicas relacionadas a manifestações por parte da CPA, o que prejudica a avaliação dos 118 

itens a) e c). Com relação ao item b), destaca-se que dos 18 Professores Associados (todos 119 

RDIDP), o mais jovem de USP tem 5 anos de casa (Livre-Docência em 2011) e o mais 120 

antigo 39 anos de casa (Livre-Docência em 1998). Os dois Associados mais recentes foram 121 

aprovados em Concurso de Livre-Docência realizado em 2013. 9 Professores Associados 122 

têm mais de 5 anos nessa função no SMA. Têm observado uma carga horária semanal 123 

média de 5,4h em disciplinas de graduação (desvio-padrão mediano) e de 2,1h em 124 

disciplinas de pós-graduação (desvio-padrão relativamente elevado). Das informações mais 125 

detalhadas relacionadas aos 18 Professores Associados, todos têm envolvimento com a 126 

orientação de alunos de Mestrado ou de Doutorado. 14 deles também têm envolvimento na 127 

orientação de alunos de Iniciação Científica e 6 deles têm assumido a supervisão de 128 

trabalhos de pós-doutoramento. Já para o item d), para o Programa de Pós-Graduação em 129 

‘Matemática’ a Avaliação Trienal CAPES 2007-2009 dá conta de nota 6. Dentro do ICMC, tal 130 

Programa é acompanhado por outro (‘Ciências de Computação e Matemática 131 

Computacional’), que também obteve nota 6 para o triênio 2007-2009. Para o item e), as 132 

informações compiladas dizem respeito a uma produção científica não necessariamente 133 

bem distribuída entre os Professores Associados (11 docentes têm bolsa PQ do CNPq: 9 134 

são nível 2, 1 nível 1D e 1 nível 1B) e entre os 4 Professores Titulares remanescentes (3 135 

bolsistas: 1 nível 1B, 1 1D e 1 nível 2 de PQ no CNPq) do SMA, sendo que no mesmo 136 

Departamento houve dois concursos para um cargo de Professor Titular nos últimos 5 anos 137 

(4 concursos nos últimos 10 anos), sendo dos 4 Departamentos do ICMC o segundo que 138 

teve o maior número de Concursos para Titular (o número total de docentes para o SMA é o 139 

mais elevado dentre os quatro Departamentos do ICMC). Quanto ao item f), a partir das 140 

informações encaminhadas, observa-se um número total de 48 docentes no SMA (após o 141 

pedido de demissão do Prof. Dr. Mauro Flávio Spreafico), sendo 18 Professores Associados 142 

e 4 Professores Titulares. Calculando-se as relações recomendadas pelas ‘Diretrizes’, tem-143 

se uma razão de 0,0833 entre Titulares e total de docentes e um valor de 4,5 para o 144 

quociente entre o total de Professores Associados e Professores Titulares. Tais relações 145 

numéricas, ao serem comparadas com os respectivos valores médios observados na USP – 146 

0,1858 e 1,5996 (obtidos através do Anuário Estatístico 2012, disponível em 147 

https://uspdigital.usp.br/anuario/tabelas/T02_09.pdf): 1.742 Associados e 1.089 Titulares, 148 
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num total de 5.860 docentes), sugerem que o SMA – para mais se aproximar dos valores 149 

médios da USP – deverá aumentar o seu número de Titulares e diminuir o seu número de 150 

Associados (imaginando-se que um dos Associados do SMA venha a se torna Titular, as 151 

relações referenciadas anteriormente passariam a ser 0,1042 e 3,4 – mais próximas aos 152 

valores médios da USP). Assim sendo, tendo em vista principalmente a necessidade de 153 

ajustes para a relação entre o número de Professores Titulares e o total de docentes bem 154 

como entre o número de Professores Associados e Titulares do SMA, a CAA é favorável à 155 

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

decorrência do pedido de demissão do Prof. Dr. Mauro Flávio Spreafico, no Departamento 157 

de Matemática (SMA) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).” 5 - 158 

PROCESSO 2013.1.2097.55.3 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE 159 

COMPUTAÇÃO. Solicita a permanência dos cargos de Professor Titular, vagos em 160 

decorrência das aposentadorias dos Profs. Drs. Hildebrando Munhoz Rodrigues e Marcos 161 

Nereu Arenales, no Departamento de Matemática Aplicada e Estatística. Aprovado pela 162 

Congregação em 27.9.2013. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência 163 

dos cargos de Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. Drs. 164 

Hildebrando Munhoz Rodrigues e Marcos Nereu Arenales, no Departamento de Matemática 165 

Aplicada e Estatística. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 166 

permanência dos cargos de Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias 167 

dos Prof. Dr. Hildebrando Munhoz Rodrigues e Prof. Dr. Marcos Nereu Arenales (publicadas 168 

no Diário Oficial do Estado de SP em 01/08/2013 e 28/08/2013, respectivamente), no 169 

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística (SME) do Instituto de Ciências 170 

Matemáticas e de Computação (ICMC). Tal solicitação foi analisada e aprovada tanto pelo 171 

respectivo Departamento (em 28/08/2013), pela Comissão de Distribuição de Cargos de 172 

Professor Titular (CDCT) do ICMC (em 25/09/2013) quanto pela Congregação do ICMC (em 173 

27/09/2013). De acordo com as ‘Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de Cargos 174 

de Professor Titular’ vigentes na USP, deverão ser levados em conta para a avaliação do 175 

mérito do Departamento: a) o projeto acadêmico, que deverá estar articulado com o plano 176 

de metas da Unidade apresentado à CPA; b) o número e desempenho acadêmico dos 177 

Professores Associados; c) os resultados da avaliação pela CPA nos itens ensino, pesquisa 178 

e extensão;; d) os resultados das avaliações da CAPES; e) o desempenho acadêmico do 179 

Departamento nos últimos 5 anos; f) a relação entre o número de Professores Titulares e o 180 

total de docentes, bem como entre o número de Professores Associados e Titulares. Nos 181 

documentos, juntados ao Processo, não foram encontradas informações específicas 182 

relacionadas a manifestações por parte da CPA, o que prejudica a avaliação dos itens a) e 183 

c). Com relação ao item b), destaca-se que dos 10 Professores Associados (todos RDIDP), 184 

o mais jovem de USP tem 8 anos de casa (Livre-Docência em 2011) e o mais antigo 32 185 
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anos de casa (Livre-Docência em 1993). O Associado mais recente foi aprovado em 186 

Concurso de Livre-Docência realizado em 2013 (do qual – inclusive – não constam 187 

informações específicas nas Tabelas 6, 7 e 8). 4 Professores Associados têm mais de 5 188 

anos nessa função no SME. Têm observado uma carga horária semanal média de 5,6h em 189 

disciplinas de graduação (desvio-padrão baixo) e de 0,9h em disciplinas de pós-graduação 190 

(desvio-padrão bem elevado). Das informações mais detalhadas relacionadas a 9 191 

Professores Associados, todos têm envolvimento com a orientação de alunos de Mestrado 192 

ou de Doutorado. 8 deles também têm envolvimento na orientação de alunos de Iniciação 193 

Científica e 2 deles têm assumido a supervisão de trabalhos de pós-doutoramento. Já para 194 

o item d), para o Programa de Pós-Graduação em ‘Ciências de Computação e Matemática 195 

Computacional’ a Avaliação Trienal CAPES 2007-2009 dá conta de nota 6. Dentro do ICMC, 196 

tal Programa é acompanhado por outro (‘Matemática’), que também obteve nota 6 para o 197 

triênio 2007-2009. Para o item e), as informações compiladas dizem respeito a uma 198 

produção científica não necessariamente bem distribuída entre os Professores Associados 199 

(8 docentes têm bolsa PQ do CNPq: 4 são nível 2, 2 são nível 1D e 2 nível 1C) e entre os 4 200 

Professores Titulares remanescentes (2 bolsistas nível 1B, 1 bolsista 1C e 1 bolsista nível 2 201 

de PQ no CNPq) do SME, sendo que no mesmo Departamento houve três concursos para 202 

um cargo de Professor Titular nos últimos 5 anos (4 concursos nos últimos 10 anos), sendo 203 

dos 4 Departamentos do ICMC o segundo que teve o maior número de Concursos para 204 

Titular (o número total de docentes para o SME é também o segundo mais elevado dentre 205 

os quatro Departamentos do ICMC). Quanto ao item f), a partir das informações 206 

encaminhadas, observa-se um número total de 33 docentes no SME (após a aposentadoria 207 

Prof. Dr. Hildebrando Munhoz Rodrigues e Prof. Dr. Marcos Nereu Arenales), sendo 10 208 

Professores Associados e 4 Professores Titulares. Calculando-se as relações 209 

recomendadas pelas ‘Diretrizes’, tem-se uma razão de 0,1212 entre Titulares e total de 210 

docentes e um valor de 2,5 para o quociente entre o total de Professores Associados e 211 

Professores Titulares. Tais relações numéricas, ao serem comparadas com os respectivos 212 

valores médios observados na USP – 0,1858 e 1,5996 (obtidos através do Anuário 213 

Estatístico 2012, disponível em https://uspdigital.usp.br/anuario/tabelas/T02_09.pdf): 1.742 214 

Associados e 1.089 Titulares, num total de 5.860 docentes), sugerem que o SME – para 215 

mais se aproximar dos valores médios da USP – deverá aumentar o seu número de 216 

Titulares e diminuir o seu número de Associados (imaginando-se que dois Associados do 217 

SME venham a se tornar Titulares, as relações referenciadas anteriormente passariam a ser 218 

0,1818 e 1,3333 – muito mais próximas aos valores médios da USP). Assim sendo, tendo 219 

em vista principalmente a necessidade de ajustes para a relação entre o número de 220 

Professores Titulares e o total de docentes bem como entre o número de Professores 221 

Associados e Titulares do SME, a CAA é favorável à aprovação da solicitação de 222 
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permanência dos cargos de Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias 223 

dos Prof. Dr. Hildebrando Munhoz Rodrigues e Prof. Dr. Marcos Nereu Arenales, no 224 

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística (SME) do Instituto de Ciências 225 

Matemáticas e de Computação (ICMC).” Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI 226 

DE BRITTO. 1 - PROCESSO 2001.1.28523.1.9 - PRÓ-REITORIA DE CULTURA E 227 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio às 228 

Atividades de Cultura e Extensão Universitária de Economia Solidária - NACE-NESOL, 229 

referente ao período de 2007-2012 e solicitação de renovação das atividades do Núcleo. 230 

Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: com base no parecer do Assessor ad hoc, 231 

aprova, por unanimidade, o Relatório Quinquenal de Atividades (2007-2012), bem como o 232 

pedido de renovação das atividades do Núcleo de Economia Solidária - NACE-NESOL 233 

(20.06.13). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de 234 

Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária de 235 

Economia Solidária – NACE-NESOL, referente ao período de 2007-2012 e à solicitação de 236 

renovação das atividades do Núcleo. O parecer do relator é do seguinte teor: “O NACE-237 

NESOL  apresenta seu relatório quinquenal, referente ao período 2007-2012, sendo que o 238 

relatório bienal referente ao período 2009-2011 foi apreciado pela CAA há menos de um 239 

mês. O parecer emitido naquela ocasião aplica-se integralmente ao relatório agora 240 

apresentado, como segue: ‘O NACE foi constituído em 2002, envolvendo 241 

docentes/pesquisadores de várias unidades da USP, tendo se mantido fiel aos objetivos 242 

iniciais em todo o período. A produção acadêmica do NACE é adequada, com boa 243 

repercussão e centrada nos programas originais, mas muito heterogênea quando se avalia a 244 

contribuição individual. Várias parcerias são listadas, demonstrando intensa atividade na 245 

área. Outro ponto forte do Núcleo é a captação de recursos para as atividades, que é 246 

significativa e de origens variadas, incluindo aí a FINEP, CNPq e outras fontes federais, 247 

principalmente.’ O único destaque que faríamos agora, concordando com a assessoria da 248 

PRCEU, é que a produção do grupo é altamente heterogênea, o que fica mais evidente no 249 

presente relatório quinquenal. De qualquer maneira, considerando o conjunto das atividades 250 

apresentadas, e considerando também a aprovação pela Câmara de Núcleos da PRCEU, 251 

recomendo a aprovação do relatório quinquenal e da solicitação de renovação.” 2 - 252 

PROCESSO 2009.1.598.47.0 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA. Reitera a solicitação de 253 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª 254 

Dr.ª Eda Terezinha de Oliveira Tassara, no Departamento de Psicologia Social e do 255 

Trabalho. A CAA, em reunião de 17.8.2009, aprova o parecer contrário do relator, Prof. Dr. 256 

Dante De Rose Junior, e o cargo nº 1026453 foi devolvido ao Banco de Cargos da 257 

Universidade. A CAA aprova o parecer do relator, contrário à permanência do cargo de 258 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Eda Terezinha de 259 
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Oliveira Tassara, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. O parecer do relator 260 

é do seguinte teor: “O Departamento conta no momento com 18 docentes, sendo 4 261 

professores associados e 4 professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de 262 

docentes equivalente a 22% (pouco acima da média da USP) e de associados em relação 263 

aos titulares de 1,0  (abaixo da média da USP). Apenas dois dos professores associados do 264 

Departamento têm mais de 5 anos decorridos de sua livre-docência, e estes são no 265 

momento Associados 2 e 3. Foram realizados 4 concursos de professor titular neste 266 

Departamento nos últimos 10 anos e 3 nos últimos 5 anos. Entre os 4 titulares, apenas um é 267 

bolsista de produtividade do CNPq (nível 2). Entre os 4 associados, apenas um é bolsista 268 

(nível 1C).  A produção acadêmica dos professores titulares e associados é boa, e o 269 

programa de pós-graduação vinculado ao Departamento tem nota 5 pela CAPES. Deve-se 270 

ressaltar que o presente pedido reitera solicitação de 2009, negada pela CAA, 271 

resumidamente, em função do pequeno número de associados e alto percentual de titulares 272 

em relação ao total de docentes. CONCLUSÃO: É evidente que houve uma mudança no 273 

perfil do Departamento nesses últimos anos, mas, em nossa opinião, ainda não suficiente 274 

para caracterizar uma demanda importante, já dois dos 4 associados fizeram sua livre-275 

docência recentemente e, assim, apenas dois seriam candidatos em potencial para um 276 

eventual novo cargo. Além disso, a qualificação acadêmica do corpo docente não permite, 277 

em geral, caracterizar uma excelência que justificasse, no momento, a concessão do cargo.” 278 

3 - PROCESSO 2007.1.24821.1.0 - NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM DIABETES 279 

MELLITUS. Relatório Final das atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Diabetes 280 

Mellitus - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus e solicitação de desativação do Núcleo. 281 

Ofício do Coordenador do NAP-CEDIM, Prof. Dr. Ubiratan Febres Machado, ao Pró-Reitor 282 

de Pesquisa, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, encaminhando o Relatório Final das atividades 283 

de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo, no período de 2007-2011 e solicitando a 284 

desativação do mesmo (27.05.13). Parecer da Câmara de NAPs: recomenda, de acordo 285 

com o parecer do relator, a aprovação do relatório quinquenal do Centro de Estudos em 286 

Diabetes Mellitus - NAP-CEDIM, bem como o pedido de não continuidade das atividades do 287 

Núcleo (14.08.13). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório final de 288 

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Diabetes Mellitus – Centro de Estudos em 289 

Diabetes Mellitus, bem como à solicitação de desativação do referido Núcleo. O parecer do 290 

relator é do seguinte teor: “O NAP em epígrafe apresenta relatório quinquenal  (2007-2011) 291 

e não solicita renovação de sua autorização de funcionamento. É evidente, pelo relatório, 292 

que se trata de grupo muito produtivo de docentes/pesquisadores, envolvidos em tema de 293 

alta relevância dentro de uma abordagem interdisciplinar. O grupo tem alta capacidade de 294 

captação de recursos, ainda que não pela sua estrutura institucional, mas pela competência 295 

de seus membros, individualmente. Uma vez que é decisão do grupo não continuar atuando 296 
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como NAP, só resta elogiar o trabalho desenvolvido, que foi muito profícuo ao longo dos 5 297 

anos de existência do NAP.” 4 - PROTOCOLADO 2013.5.1997.1.9 - PRÓ-REITORIA DE 298 

CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. Proposta de criação do Centro de Divulgação e 299 

Pesquisa Científica e Cultural da USP (CDPCC). Ofício da Pró-Reitora Adjunta de Cultura, 300 

Prof.ª Dr.ª Marina Mitiyo Yamamoto, à Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, 301 

encaminhando a proposta de criação do Centro de Divulgação e Pesquisa Científica e 302 

Cultural (CDPCC), como órgão subordinado à PRCEU (26.8.13). Parecer da Câmara de 303 

Ação Cultural e de Extensão Universitária: acolhe o parecer do relator, favorável à 304 

iniciativa que visa à aproximação entre a Universidade e a Escola Pública (11.9.13). Parecer 305 

do CoCEx: aprova a proposta de criação do Centro de Divulgação e Pesquisa Científica e 306 

Cultural da USP - CDPCC, com base no parecer do relator e da Câmara de Ação Cultural e 307 

de Extensão Universitária (3.10.13). Parecer da COP: aprova o parecer do relator, favorável 308 

à criação do Centro de Divulgação e Pesquisa Científica e Cultural - CDPCC (18.11.13). A 309 

CAA aprova o parecer do relator, favorável à proposta de criação do Centro de Divulgação e 310 

Pesquisa Científica e Cultural da USP (CDPCC), como Órgão subordinado à PRCEU. O 311 

parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de proposta de constituição do Centro de 312 

Divulgação e Pesquisa Científica e Cultural (CDPCC), como órgão subordinado à Pró-313 

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Por meio de convênio com a Secretaria 314 

Estadual de Educação, a proposta visa essencialmente a capacitação de professores da 315 

rede pública, educadores, alunos e público em geral, com ênfase em ciências. A iniciativa 316 

vem de encontro à óbvia necessidade de melhoria no ensino público no Estado de São 317 

Paulo, e envolve uma série de ações muito positivas naquela direção, como educação 318 

continuada, produção científica na área educacional, apoio à formação inicial do professor 319 

da rede pública e incentivo à divulgação das ciências à população em geral. Meu parecer é 320 

totalmente favorável à proposta.” 5 - PROTOCOLADO 2013.5.952.8.9 - FACULDADE DE 321 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Solicita a permanência do cargo de 322 

Professor Titular, vago em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Antônio Flávio de Oliveira 323 

Pierucci, no Departamento de Sociologia. Aprovada pela Congregação em 19.8.2013. A 324 

CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, 325 

vago em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Antônio Flávio de Oliveira Pierucci, no 326 

Departamento de Sociologia. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de 327 

solicitação de permanência de cargo na FFLCH, especificamente no Departamento de 328 

Sociologia. Há no Departamento de Sociologia da FFLCH 7 professores titulares, 7 329 

professores associados  e 14 professores doutores, o que corresponde a um percentual de 330 

professores titulares/total de docentes de 25%, acima da média da USP e uma relação 331 

associados/titulares de 1,0,  pouco abaixo da média da USP. Há neste departamento 332 

apenas 2 professores associados com mais de 5 anos de livre-docência, mas dois 333 
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associados já tem o nível Associado 3. O Departamento realizou 2 concursos nos últimos 5 334 

anos. A unidade conta com pesquisadores de alta competência tanto entre os professores 335 

titulares como entre os professores associados. Entre os titulares, todos são pesquisadores 336 

nível 1 do CNPq (sendo 5 deles nível 1A) e entre os associados 5 são bolsistas, sendo 3 337 

com nível 2 e 2 com nível 1C. A produção científica do departamento é boa, ainda que 338 

heterogênea, e o programa de pós-graduação vinculado ao Departamento tem nota 7 da 339 

CAPES. CONCLUSÃO: Os números apresentados caracterizam uma alta qualificação no 340 

Departamento de Sociologia da FFLCH, o que justifica amplamente a permanência do 341 

cargo.” 6 - PROTOCOLADO 2013.5.161.14.6 - INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 342 

GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS. Solicita a permanência de um cargo de 343 

Professor Titular, a critério de antecipação, a vagar em junho de 2014, em decorrência da 344 

aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Marta Silvia Maria Mantovani, somada à existência de grande 345 

período para usufruir de licença-prêmio e férias, a ser destinado ao Departamento de 346 

Geofísica. Aprovado pela Congregação em 30.10.2013. A CAA aprovou o parecer do 347 

relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, a critério de antecipação, em 348 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Marta Silvia Maria Mantovani, no Departamento 349 

de Geofísica. O parecer do relator é do seguinte teor: “O Departamento de Geofísica do IAG 350 

conta no momento com 21 docentes. O Departamento tem 6 professores associados e 5 351 

professores titulares, portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente a 352 

23,8% (acima da média da USP) e de associados em relação aos titulares de 1,2, pouco 353 

abaixo da média da USP. Há 3 professores associados no Departamento com mais de 5 354 

anos decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 2 concursos de professor titular 355 

neste Departamento nos últimos 10 anos, e 1 nos últimos 5 anos. Quatro dos professores 356 

titulares são detentores de bolsas de produtividade (níveis 1A, 1B e 1D). Entre os 357 

associados, 5 tem essas bolsas (nível 1D). A produção acadêmica dos professores titulares 358 

e associados é muito boa, com certa heterogeneidade, e o programa de pós-graduação 359 

vinculado ao Departamento tem nota 5 pela CAPES. CONCLUSÃO: Em função do exposto, 360 

é visível que há demanda qualificada por cargos de professor titular no Departamento, o que 361 

embasa nosso parecer favorável à permanência do cargo em epígrafe.” 8 - PROCESSO 362 

2013.1.1399.2.5 - FACULDADE DE DIREITO. Solicita a permanência do cargo de Professor 363 

Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Hermes Marcelo Huck, no 364 

Departamento de Direito Econômico e Economia Política. Aprovada pela Congregação em 365 

31.10.2013. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de 366 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Hermes Marcelo Huck, 367 

no Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. O parecer do relator é do 368 

seguinte teor: “O Departamento conta no momento com 15 docentes. O Departamento tem 369 

6 professores associados (nenhum em RDIDP) e 3 professores titulares, também em 370 
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regimes alternativos, portanto com uma relação titulares/total de docentes equivalente a 371 

20% (próximo à média da USP) e de associados em relação aos titulares de 2, acima dos 372 

padrões da USP. Apenas um dos professores titulares, e nenhum associado, tem bolsa de 373 

produtividade. Há 3 professores associados no Departamento com 5 ou mais anos 374 

decorridos de sua livre-docência. Foram realizados 2 concursos de professor titular no 375 

Departamento, ambos em 2010, sendo que um deles aguarda recurso no Conselho 376 

Universitário. A produtividade científica dos professores titulares e associados é restrita e 377 

heterogênea, mas de boa qualidade, o que também se depreende da nota 6 pela CAPES do 378 

programa de pós-graduação vinculado ao Departamento. Há demanda por cargos de 379 

professor titular no Departamento, e considerando também que um dos professores titulares 380 

está próximo da aposentadoria compulsória, sou favorável à concessão da permanência 381 

solicitada.” Relator: Prof. Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO. 1 - PROTOCOLADO 382 

2013.5.845.8.8 - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Solicita 383 

a permanência do cargo de Professor Titular nº 266450, vago em decorrência da 384 

aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida, no Departamento 385 

de Ciência Política. Aprovada pela Congregação em 22.8.2013. A CAA aprova o parecer do 386 

relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 387 

aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida, no Departamento 388 

de Ciência Política. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 389 

permanência de cargo de Professor Titular da Profa. Dra. MARIA HERMINIA BRANDÃO 390 

TAVARES DE ALMEIDA, no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, 391 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em decorrência de sua 392 

aposentadoria ocorrida em 29/09/2012. O Departamento possui 21 docentes, sendo 04 393 

professores titulares, 06 professores associados e 11 professores doutores. Os professores 394 

titulares correspondem a 19% do total de professores do Departamento e a relação entre 395 

professores associados e professores titulares é de 1,5. A produção dos professores 396 

associados é apresentada a seguir: Quatro dos seis associados possuem Bolsa de 397 

Produtividade do CNPq, dois com nível 1 e dois com nível 2. Todos os associados ministram 398 

um número expressivo de disciplinas na graduação e na pós-graduação. Todos os 399 

associados orientam alunos no Mestrado e no Doutorado e quatro deles, orientam também 400 

alunos de Iniciação Científica.  Os seis associados supervisionaram e/ou supervisionam nos 401 

últimos 5 anos, 93 alunos, sendo 07 no nível IC, 37 no nível Mestrado, 48 no nível 402 

Doutorado ou Doutorado Direto e 01 no nível Pós-doutorado. Os seis associados publicaram 403 

55 trabalhos em periódicos indexados, 10 trabalhos em anais de eventos e 48 livros ou 404 

capítulos de livros, perfazendo um total de 113 publicações e uma média de 3,8 publicações 405 

por associado por ano, no período de 05 anos. Os professores associados coordenaram 26 406 

projetos de pesquisa no período. O percentual de professores titulares no Departamento 407 
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está próximo à média da USP. Considerando a quantidade de professores associados, o 408 

tempo decorrido desde a obtenção da livre-docência, que para quatro deles é superior a seis 409 

anos e considerando o elevado envolvimento com disciplinas de graduação e pós-410 

graduação, orientação e publicações, o meu parecer é favorável à permanência do cargo de 411 

Professor Titular no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e 412 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.” 2 - PROTOCOLADO 2013.5.858.8.2 - 413 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Solicita a permanência 414 

dos cargos de Professor Titular nºs 141127 e 1015540, vagos em decorrência das 415 

aposentadorias dos Profs. Drs. Kabengele Munanga e Lilia Katri Moritz Schwarcz, no 416 

Departamento de Antropologia. Aprovada pela Congregação em 22.8.2013. A CAA aprova o 417 

parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular nº 141127, vago 418 

em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Kabengele Munanga, no Departamento de 419 

Antropologia, devendo o cargo nº 1015540, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª 420 

Dr.ª Lilia Katri Moritz Schwarcz, ser devolvido ao banco de cargos da Universidade. O 421 

parecer de relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de permanência de dois 422 

cargos de Professor Titular no Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, 423 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em decorrência da 424 

aposentadoria dos professores Doutoures Kabengele Munanga e Lilia Katri Moritz 425 

Schwarcz, ocorridas em 19.10.2012 e 08.02.2013, respectivamente. O departamento possui 426 

21 docentes, sendo 3 professores titulares, 4 professores associados e 14 professores 427 

doutores. Os professores titulares correspondem a 14,2% do total de professores ativos e a 428 

relação entre professores associados e professores titulares é de 1,3. A produção dos 429 

professores associados é apresentada a seguir: Dois dos quatro associados possuem 430 

Bolsas de produtividade em Pesquisa do CNPq, com níveis 1D e 2. Todos os quatro 431 

professores associados lecionaram na graduação e na pós-graduação nos últimos 5 anos e 432 

orientaram alunos do Mestrado, Doutorado, Iniciação Científica e PD. Os quatros 433 

professores associados supervisionaram, nos últimos 5 anos, 52 alunos, sendo 5 no nível 434 

iniciação científica, 21 no nível mestrado, 22 nos níveis doutorando e doutorado direto e 4 435 

PD, perfazendo uma média de 13 alunos orientados por professor no período. A média de 436 

publicação em periódicos indexados por docentes é de 4,5 nos últimos 5 anos. Não há 437 

trabalhos completos publicados em anais de eventos nos últimos 5 anos. Os quatro 438 

professores associados publicaram 4 livros nos últimos 5 anos. Os quatro professores 439 

associados publicaram 13 capítulos de livros nos últimos 5 anos, com uma média de 3,3 440 

capítulos por docentes no período. A média total de publicações, considerando toda a 441 

produção científica citada anteriormente, é de 2,3 publicações por professor associado por 442 

ano. Os quatro professores associados coordenaram 11 projetos de pesquisa nos últimos 5 443 

anos. Apenas um entre os quatro associados participou de atividades de extensão no 444 
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período. Três dos quatro professores associados concluíram a Livre-docência em 2013 e 445 

apenas um deles em um intervalo superior a cinco anos. Os dados apresentados pelo 446 

Departamento de Antropologia, sobretudo o pouco tempo pós Livre-docência de três dos 447 

quatro associados, não justificam a concessão de dois cargos de Professor Titular e por este 448 

motivo, sou favorável a concessão de um cargo de Professor Titular para o Departamento 449 

de Antropologia da FFLCH.”  3 - PROCESSO 2003.1.508.81.5 - FACULDADE DE 450 

DECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. Relatório 451 

Bienal de Atividades do Núcleo para Desenvolvimento de Tecnologia e Ambiente 452 

Educacional - NACE-NPT, referente ao período de 2007-2009. Parecer da Comissão de 453 

Avaliação de NACEs: com base no parecer de Assessor "ad hoc", aprova o Relatório 454 

Bienal de Atividades (2007-2009) do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e 455 

Ambientes Educacionais - NACE-NPT (07.04.11). O processo é retirado de pauta. 4 - 456 

PROCESSO 2013.1.7649.1.5 - FACULDADE DE EDUCAÇÃO. Solicita a permanência de 2 457 

(dois) cargos de Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias das Profas. 458 

Dras. Denice Barbara Catani e Selma Garrido Pimenta, no Departamento de Metodologia do 459 

Ensino e Educação Comparada. Aprovada pela Congregação em 26.9.2013. A CAA aprova 460 

o parecer do relator, favorável à permanência dos cargos de Professor Titular, vagos em 461 

decorrência das aposentadorias das Profªs. Drªs. Denice Barbara Catani e Selma Garrido 462 

Pimenta, no Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada. O parecer 463 

do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de permanência de dois cargos de 464 

Professor Titular no Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da 465 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em decorrência de aposentadoria 466 

das professoras, Profa. Dra Denice Barbara Catani e Profa. Dra. Selma Garrido Pimenta. 467 

O Departamento possui 19 docentes, sendo 4 professores titulares, 06 professores 468 

associados e 9 doutores. Os professores titulares correspondem a 21% do total de 469 

professores do Departamento e a relação entre professores associados e professores 470 

titulares é de 1,5. A produção dos professores associados é apresentada a seguir: Dois dos 471 

seis associados possuem Bolsa de Produtividade CNPq, níveis 1C e 2. Todos os 472 

associados ministram aulas na graduação e na pós-graduação. Todos os Associados 473 

orientam alunos de IC, de Mestrado e Doutorado e quatro deles, orientam também alunos 474 

de Pós-doutorado. Os seis associados publicaram 40 trabalhos em periódicos indexados, 23 475 

trabalhos em anais de eventos, 13 livros e 45 capítulos de livros, perfazendo um total de 131 476 

publicações e uma media de 4,4 publicações por associado por ano, no período de 05 anos. 477 

Os professores associados coordenaram 32 projetos de pesquisa no período. O percentual 478 

de professores titulares no Departamento está próximo à média da USP. Considerando a 479 

quantidade de professores associados, o tempo decorrido desde a obtenção da Livre-480 

docência, que para quatro deles é superior a seis anos e considerando o elevado 481 
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envolvimento com disciplinas de graduação, pós-graduação, orientação e publicações, o 482 

meu parecer é favorável à permanência dos dois cargos de Professor Titular no 483 

Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de 484 

Educação da Universidade de São Paulo”. 5 - PROCESSO 2013.1.470.48.6 - FACULDADE 485 

DE EDUCAÇÃO. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência 486 

da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Victória de Mesquita Benevides Soares, no 487 

Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação. Aprovada pela 488 

Congregação em 27.6.2013. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência 489 

do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria Prof.ª Dr.ª Maria 490 

Victória de Mesquita Benevides Soares, no Departamento de Filosofia da Educação e 491 

Ciências da Educação. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 492 

permanência do cargo de Professor Titular no Departamento de Filosofia da Educação e 493 

Ciências da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em decorrência da 494 

aposentadoria da, Profa. Titular MARIA VICTORIA DE MESQUITA BENEVIDES SOARES. 495 

O Departamento possui 32 docentes, sendo 5 professores titulares, 8 professores 496 

associados e 19 professores doutores. Os professores titulares correspondem a 16% do 497 

total de professores e a relação entre professores associados e professores titulares é de 498 

1,6. A produção dos professores associados é apresentada a seguir: Cinco dos oito 499 

associados possuem Bolsa de Produtividade em pesquisa CNPq, sendo um deles, Nível 1D 500 

e os demais 2. Todos os 8 associados lecionaram na graduação e na pós-graduação nos 501 

últimos 5 anos, orientando alunos de Mestrado e Doutorado, sete deles orientaram alunos 502 

de Iniciação Científica e um deles orientou em todas as categorias, IC, M, D, e PD. A média 503 

da carga horária dedicada à graduação por docente é de 8 horas semanais nos últimos 504 

cinco anos. A média da carga horária dedicadas a pós-graduação por docente é de 8 horas 505 

semanas nos últimos cinco anos. A média da carga horária total semanal dedicada a 506 

graduação e pós-graduação é de 16 horas. Os oito associados supervisionaram e 507 

supervisionam nos últimos 5 anos, 131 alunos, sendo 23 no nível iniciação científica 61 no 508 

nível mestrado, 46 nos níveis doutorado e doutorado direto e um na área de P&D, 509 

perfazendo uma media de 29 alunos orientados por professor no período. A média de 510 

publicação em periódicos indexados por docente é de 2,8 trabalhos nos últimos 5 anos. Os 511 

oitos professores associados publicaram 28 livros nos últimos 5 anos. Os 8 professores 512 

associados publicaram 70 capítulos de livros nos últimos 5 anos, com uma média de 8,8 513 

capítulos por docentes no período. A media total de publicações, considerando toda a 514 

produção científica citada anteriormente, é de 4,9 publicações por professor associado por 515 

ano. Os 8 professores associados coordenaram 31 projetos de pesquisa nos últimos 5 anos. 516 

Além desses indicadores os 8 associados participaram de uma serie colegiados e 517 

realizaram atividades de extensão e atividades administrativas. Os professores do 518 
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Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação estão envolvidos com o 519 

Programa de Pós-graduação em Educação da EF e possui conceitos CAPES 5. Como 520 

indicam os dados apresentados anteriormente, os professores associados possuem elevado 521 

envolvimento nas atividades de ensino na graduação e pós-graduação, publicações, 522 

pesquisas, orientações e atividades administrativas e de extensão. Por este motivo sou de 523 

parecer FAVORAVEL à permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 524 

aposentadoria da Profa. Titular MARIA VICTORIA DE MESQUITA BENEVIDES SOARES.” 525 

Relator: Prof. Dr. MARCOS FELIPE SILVA DE SÁ. 1 - PROTOCOLADO 2012.5.425.81.9 - 526 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO 527 

PRETO. Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo para o Desenvolvimento de 528 

Tecnologias e Ambientes Educacionais - NACE-NPT, referente ao período de 2007-2012 e 529 

solicitação de continuação de suas atividades. Parecer da Comissão de Avaliação de 530 

NACEs: com base nos pareceres dos Assessores “ad hoc”, aprova, por unanimidade, o 531 

Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e 532 

Ambientes Educacionais - NACE-NPT, referente ao período de 2007-2012, bem como a 533 

solicitação de continuação de suas atividades (20.06.13). A CAA aprova o parecer do 534 

relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo para o Desenvolvimento 535 

de Tecnologias e Ambientes Educacionais – NACE-NPT, referente ao período de 2007-2012 536 

e à solicitação de continuação das suas atividades. O parecer do relator é do seguinte teor: 537 

“Trata-se do relatório quinquenal ( 2007-2012) de atividades do NACE – NPT , Núcleo para 538 

o Desenvolvimento de Tecnologia e Ambiente Funcionais e seu pedido de renovação de 539 

atividades até o ano de 2017. O relatório é amplo e apresenta as atividades do NPT no 540 

período, destacando-se: Participação de seis docentes das Unidades FEARP, FEASP; 541 

EESC e PUC SP, sob a coordenação do Prof. Dr. Jose Dutra de Oliveira Neto, sendo a 542 

Unidade Base na FEARP. São disponibilizadas informações sobre receitas provenientes de 543 

cursos ministrados (em pequena monta). O NPT tem um site próprio onde são expostas as 544 

suas atividades e hospedadas as informações sobre o Núcleo, produção científica, vídeos e 545 

dá suporte aos cursos de curta e longa duração. Através de um ‘Canal Aberto de 546 

interlocução com a sociedade’ foram oferecidos cursos de curta e longa duração, num total 547 

de 4(quatro) sendo  dois MBAs: Introdução ao Design Educacional: 29 alunos; Moodle para 548 

autores e tutores: educação e especialização: 99 alunos; MBA Gestão  Estratégica ( duas 549 

edições). Foi organizado um Workshop – Tecnologia para o Futuro em novembro de 2012. 550 

Os docentes do Núcleo orientaram 2 alunos de IC; 3 de mestrado; 4 de doutorado e 1 TCC. 551 

Publicaram 4 artigos em periódicos (de baixo impacto); 12 resumos em congressos e 552 

apresentaram 49 trabalhos em eventos. Apresentam um pedido de renovação do prazo de 553 

atividades até 2017 com  especificação das metas. O relatório já foi aprovado pela 554 

Comissão de Avaliação dos NACEs da PRCEU. Sou favorável à aprovação do relatório e 555 
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atendimento do pedido de continuação de suas atividades.” 2 - PROTOCOLADO 556 

2012.5.855.1.5 - PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. Relatório 557 

Bienal de Atividades do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e Ambientes 558 

Educacionais - NAP-NPT, referente ao período de 2010-2011. Parecer da Comissão de 559 

Avaliação de NACEs: com base no parecer do Assessor "ad hoc", aprova, por 560 

unanimidade, o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo para o Desenvolvimento de 561 

Tecnologias e Ambientes Educacionais - NACE-NPT, referente ao período de 2010-2011, 562 

ressalvando que as pendências apontadas pelos pareceres dos Assessores ad hoc devem 563 

ser, necessariamente, atendidas nos próximos relatórios (20.06.13). A CAA aprova o 564 

parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo para o 565 

Desenvolvimento de Tecnologias e Ambientes Educacionais – NACE-NPT, referente ao 566 

período de 2010-2011.O parecer do relator é do seguinte teor: “Este protocolado foi enviado 567 

em conjunto com o protocolado de nº 2012.5.425.81.9  que trata do relatório do período 568 

2007-2012 ( quinquenal)  do mesmo NAP-NPT , com solicitação de continuação de suas 569 

atividades após 10 anos de funcionamento. Considerando que o relatório quinquenal já foi 570 

aprovado pela Comissão de Avaliação dos NACEs  da PRCEU e teve meu parecer 571 

favorável, apresento abaixo a transcrição do mesmo: ‘Trata-se do relatório quinquenal ( 572 

2007-2012) de atividades do NACE – NPT , Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologia 573 

e Ambiente Funcionais e seu pedido de renovação de atividades até o ano de 2017. O 574 

relatório é amplo e apresenta as atividades do NPT no período, destacando-se: Participação 575 

de seis docentes das Unidades FEARP, FEASP; EESC e PUC SP, sob a coordenação do 576 

Prof. Dr. Jose Dutra de Oliveira Neto, sendo a Unidade Base na FEARP. São 577 

disponibilizadas informações sobre receitas provenientes de cursos ministrados ( em 578 

pequena monta). O NPT tem um site próprio onde são expostas as suas atividades e 579 

hospedadas as informações sobre o Núcleo, produção científica, vídeos e dá suporte aos 580 

cursos de curta e longa duração. Através de um ‘Canal Aberto de interlocução com a 581 

sociedade’ foram oferecidos cursos de curta e longa duração, num total de quatro (quatro) 582 

sendo  dois MBAs: Introdução ao Design Educacional: 29 alunos Moodle para autores e 583 

tutores: educação e especialização: 99 alunos MBA Gestão  Estratégica ( duas edições). Foi 584 

organizado um Workshop – Tecnologia para o Futuro em novembro de 2012. Os docentes 585 

do Núcleo orientaram 2 alunos de IC; 3 de mestrado; 4 de doutorado e 1 TCC. Publicaram 4 586 

artigos em periódicos (de baixo impacto); 12 resumos em congressos e apresentaram 49 587 

trabalhos em eventos. Apresentam um pedido de renovação do prazo de atividades até 588 

2017 com especificação das metas. O relatório já foi aprovado pela Comissão de Avaliação 589 

dos NACEs da PRCEU. Sou favorável à aprovação do relatório e atendimento do pedido de 590 

continuação de suas atividades.” 3 - PROCESSO 2013.1.14319.1.7 - NÚCLEO DE APOIO 591 

À PESQUISA EM MATERIAIS DENTÁRIOS. Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo 592 
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de Apoio à Pesquisa em Materiais Dentários - NAP-NAPEM, referente ao período de 2007-593 

2011 e solicitação de renovação das atividades do Núcleo. Parecer da Câmara de NAPs: 594 

recomenda, após análise do programa de atividades para prorrogação do Núcleo, a 595 

aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do NAP-NAPEM (2007-2011), bem como 596 

a continuidade das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação (14.08.13). A 597 

CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do 598 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Materiais Dentários – NAP-NAPEM, referente ao período de 599 

2007-2011 e à solicitação de continuação das suas atividades. O parecer do relator é do 600 

seguinte teor: “O NAPEM propôs desenvolver um plano de metas que compreende: 601 

desenvolver projetos de pesquisa, estabelecer e/ou aprofundar novas colaborações e 602 

convênios entre pesquisadores, captação de recursos de agências governamentais e da 603 

indústria, protocolar patentes e integração com o curso de graduação através de orientação 604 

de alunos de IC. O foco de atuação do NAPEM seriam as áreas de cerâmica, adesivos 605 

dentários, biomecânica, polímeros restauradores e o desenvolvimento de novos materiais. 606 

São relacionados 14 docentes pesquisadores de diferentes Unidades da USP (FO, IME, 607 

Poli) e da UFABC. As metas foram cumpridas, valendo registrar o depósito de cinco 608 

patentes no período e a publicação de 127 trabalhos (a maioria em periódicos internacionais 609 

),  23 livros ou capítulos de livros.  Foram orientadas 43 teses/dissertações.  Foram 610 

captados mais de R$ 1,2 milhões de agencias de fomentos como a Fapesp, CNPq, 611 

Ministério da Saúde e , inclusive , um apoio de agência (empresa) estrangeira. No que diz 612 

respeito à extensão, também devem ser mencionados 11 cursos de curta duração ou 613 

eventos ministrados ou organizados pelos membros do NAPEM (não são referidos os 614 

números de participantes). Manifesto-me favorável à aprovação do relatório e pela 615 

continuidade das atividades do NAPEM.” 4 - PROCESSO 2013.1.1076.42.0 - INSTITUTO 616 

DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 617 

167630, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Zuleica Bruno Fortes, no 618 

Departamento de Farmacologia. Aprovada pela Congregação em 21.8.2013. A CAA aprova 619 

o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular nº 167630, vago 620 

em decorrência da aposentadoria Prof.ª Dr.ª Zuleica Bruno Fortes, no Departamento de 621 

Farmacologia. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se do pedido do ICB para que 622 

a vaga do cargo de Professor Titular, decorrente da aposentadoria compulsória da  Profa Dra 623 

Zuleica Bruno Fortes, seja reativada e permaneça naquele Depto para  posterior abertura do 624 

concurso. O pedido foi aprovado pela Congregação da Unidade em 21/08 /2013. A unidade  625 

tem 161 docentes e o Depto de Farmacologia  tem 21, sendo três Professores Titulares,  626 

sete Professores Associados e onze Professores Doutores. A proporção de Prof. Titulares e 627 

o nº total de docentes no Depto é de  14,3%, bem inferior à média da Unidade ( 23,6%).  A 628 

relação Associados/Titulares é de 2,33, acima da média de Unidade ( 1,11).  Os atuais Prof. 629 
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Titulares fizeram seus concursos em 1996, 1998 e 2009 e o tempo de permanência na USP 630 

varia de 16 a 40 anos.  Dois são bolsistas de Produtividade em Pesquisa 1A e um deles 1B  631 

do CNPq.  Todos ministram disciplinas e orientam doutorado na PG ( 7,2 e 6). Dois orientam 632 

mestrado (5 cada um) e IC ( 8 e 4 alunos). O Programa de PG ao qual estão vinculados tem 633 

nível 6 da CAPES. Quanto às publicações nos últimos 5 anos os números mostram 22, 59 e  634 

36  trabalhos  em periódicos indexados e 2 a 3 capítulos de livro cada um. Todos têm 635 

projetos de pesquisa sob sua coordenação (n= 2, 17 e 12). Todos participam de atividades 636 

de extensão e administrativas, comissões e colegiados (inclusive exerceram a chefia do 637 

Depto). Dentre os Prof. Associados, os concursos para Livre Docência ocorreram entre 1996 638 

e 2013. Dois deles têm mais de 35 anos de USP.  À exceção de um, todos são bolsistas de 639 

Produtividade em Pesquisa do CNPq (1 nível 1B; 1 nível 1D e 4 nível 2). Todos ministram 640 

aulas na graduação, entre 11 e 18 hs semanais. À exceção de um, todos ministram 641 

disciplinas de PG. Cinco orientam IC (3 a 6), seis orientam mestrado ( 1 a 11 alunos) e seis 642 

orientam doutorados ( 1 a 7) ou supervisionam PD ( 1 a 4 doutores). Todos estão vinculados 643 

a programa de PG nível 6 da CAPES. As publicações variaram de 4 a 40 nestes últimos 5 644 

anos ( mediana de 15). Um deles apresentou 30 trabalhos completos em eventos. Um 645 

publicou 13 capítulos de livro, 4 publicaram 1 e dois nenhum nos últimos 5 anos.  Todos são 646 

/foram coordenadores de projetos (1 a 9 – Me: 7) e 4 coordenam projetos de grande porte. À 647 

exceção de um, todos têm atividades de extensão e todos, sem exceção exercem atividades 648 

administrativas e participam de comissões e colegiados. Tendo em vista as informações 649 

acima, sou favorável à aprovação do pedido do Depto de Farmacologia do ICB.” 5 - 650 

PROCESSO 2013.1.8303.1.5 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO. Proposta de criação do 651 

Núcleo de Apoio aos Estudos de Graduação (NAEG), denominado Núcleo de Apoio à 652 

Formação em Saúde - NAFS. Parecer do CoG: aprova o parecer do relator, Prof. Dr. 653 

Heleno Taveira Torres, favorável à proposta de criação do Núcleo de Apoio à Formação em 654 

Saúde - NAEG-NAFS (29.8.2013). Parecer da COP: aprova o parecer do relator, favorável à 655 

criação do Núcleo de Apoio à Formação em Saúde - NAEG-NAFS (30.9.2013). O Processo 656 

é retirado de pauta 6 - PROCESSO 2013.1.14234.1.1 - ESCOLA POLITÉCNICA. Proposta 657 

de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos e Pesquisas sobre 658 

Desastres - NAP-CEPED. Parecer da Câmara de NAPs: recomenda a aprovação da 659 

proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos e Pesquisas sobre 660 

Desastres - NAP-CEPED (26.7.13). Parecer do CoPq: aprova a proposta de criação do 661 

Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - NAP-CEPED (7.8.13). Parecer da COP: 662 

aprova o parecer do relator, favorável à criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de 663 

Estudos e Pesquisas sobre Desastres - NAP-CEPED (16.9.13). O processo é retirado de 664 

pauta. Relator: Prof. Dr. VALDECIR DE ASSIS JANASI 1 - 91.1.501.58.4 - FACULDADE 665 

DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO. Solicita a permanência do cargo de Professor 666 
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Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Miguel Angel Sala Di Matteo, no 667 

Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica. Aprovada pela Congregação em 668 

19.8.2013. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de 669 

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria Prof. Dr. Miguel Angel Sala Di 670 

Matteo, no Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica. O parecer do relator 671 

é do seguinte teor: “A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) solicita a 672 

permanência do cargo de Professor Titular decorrente da aposentadoria do Prof. Miguel 673 

Angel Sala Di Matteo no Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica. A 674 

solicitação foi aprovada pela Congregação em 19/08/2013. O quadro docente atual do 675 

Departamento, excluído o claro deixado pelo Prof. Miguel Angel, é composto de 17 676 

professores, sendo 3 Titulares (17,6%), 13 Associados (76,5%) e apenas 1 Doutor. A 677 

relação Associados/Titulares, nesta configuração, é 4,33. A proporção de Titulares é inferior, 678 

e a relação Associados/Titulares é superior à dos outros cinco departamentos da FORP, que 679 

tem um total de 98 docentes, dos quais 20 (20,4%) são Titulares e 54 (55,1%) são 680 

Associados, resultando em relação Associados/Titulares de 2,8. Os Professores Associados 681 

do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica são todos orientadores de 682 

pós-graduação, vinculados a programas da própria FORP (com Nível 5 na Capes) ou da 683 

FMRP (com Nível 7 na Capes). Orientaram entre 3 e 7 Mestrados nos últimos cinco anos; já 684 

o número de orientação de Doutorados é mais heterogêneo, com cinco Associados tendo 685 

orientado entre 1 e 2, e sete tendo orientado entre 5 e 9; um Associado não orientou 686 

nenhum Doutorado. Todos os Associados ministraram disciplinas na Pós-Graduação, com 687 

cargas horárias médias semanais bastante heterogêneas, variando entre 1 e 10 horas. As 688 

cargas horárias médias semanais em Graduação relatadas me parecem claramente 689 

erradas. A maior parte dos Associados teria, segundo a tabela, carga entre 16 e 32 horas 690 

semanais (!), o que significaria que dar aulas consumiria praticamente todo o seu tempo de 691 

trabalho. Os treze Professores Associados publicaram, nos últimos cinco anos, um número 692 

expressivo de trabalhos em periódicos indexados, entre 9 e 70, com a média expressiva de 693 

33 trabalhos por docente, ou seja, mais de 6 trabalhos por ano por docente. Onze entre os 694 

13 Professores Associados são Bolsistas de Produtividade CNPq, 6 deles em Nível 2, e os 695 

outros 5 em níveis entre 1B e 1D. As atividades listadas como de Cultura e Extensão 696 

incluem participação em cursos, palestras, exposições e entrevistas. Dez entre os 13 697 

Professores Associados obtiveram a Livre-Docência há mais de cinco anos. Todos os três 698 

Professores Titulares foram aprovados em concursos em junho de 2005. Considero todos os 699 

indicadores acima adequados, de modo que sou de parecer favorável à permanência do 700 

cargo de Titular no Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica.” 2 - 701 

PROCESSO 2013.1.97.71.8 - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA. Proposta de 702 

criação do curso de Bacharelado em Arqueologia. Ofício da Diretora do Museu de 703 
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Arqueologia e Etnologia (MAE), Prof.ª Dr.ª Maria Beatriz Borba Florenzano, à Pró-Reitora de 704 

Graduação, Prof.ª Dr.ª Telma Maria Tenório Zorn, encaminhando a proposta de criação do 705 

curso de Bacharelado em Arqueologia, a ser sediado no MAE (22.04.13). Manifestação das 706 

Unidades envolvidas no oferecimento do curso: IB, IGc e FFLCH. Parecer da CCV: aprova, 707 

por unanimidade, o parecer do relator, Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves, favorável à criação 708 

do curso de Bacharelado em Arqueologia, período integral, com 25 vagas (30.07.13). 709 

Parecer do CoG: aprova a manifestação da CCV, favorável ao mérito acadêmico da 710 

proposta de criação do curso de Bacharelado em Arqueologia, período integral, com 25 711 

vagas (29.08.13). A CAA aprova o parecer do relator. Sendo assim, devolvam-se os autos 712 

ao MAE, para que avalie a possibilidade de envolver outras unidades nas disciplinas 713 

obrigatórias, conforme anteriormente previsto no projeto. O parecer do relator é do seguinte 714 

teor: “A proposta de criação de um curso de Arqueologia em período integral com 25 vagas 715 

foi analisada no mérito acadêmico pelo Conselho de Graduação, e aprovada na Sessão de 716 

29.08.2013, com base em parecer do Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves para a CCV. As 717 

justificativas apresentadas para a criação do curso, chamando a atenção para o aumento da 718 

demanda para profissionais da área, e valorizando  a experiência didática e de pesquisa do 719 

corpo docente do MAE são bastante robustas, e apontam para um curso muito benvindo 720 

para a USP, e com boas chances de ser bem sucedido. Chama a atenção no elenco de 721 

disciplinas obrigatórias do currículo proposto o fato de que são todas de código MEA, ou 722 

seja, não se prevê a participação de outras unidades. Tal fato não parece ter sido notado 723 

pelo Relator da CCV (p. 133-134 do processo), que menciona o envolvimento de outras 724 

unidades (IGc, IB e FFLCH). A leitura dos ofícios de IB e IGc revela a disposição das duas 725 

unidades em oferecer disciplinas originalmente solicitadas pelo MAE, destacando, como é 726 

natural, que para tanto seria necessária a previsão de vagas docentes. No caso do IGc, o 727 

ofício-resposta que se encontra à p. 112, datado de 08.11.2012, é assinado por mim, com 728 

base em parecer de nossa Comissão de Graduação. A solicitação inicial, encaminhada no 729 

Of. GD.0752012-MAE de 06.09.2012 (que, salvo engano, não consta do processo), 730 

solicitava ao IGc o oferecimento de três disciplinas obrigatórias: Geologia Geral, Geologia do 731 

Quaternário e Introdução à Sedimentologia. Aparentemente, o MAE optou por propor 732 

apenas disciplinas próprias por não ter previsto inicialmente claros docentes para outras 733 

unidades. Parece-me que tal situação poderia ter sido remediada, ou ainda poderá sê-lo, o 734 

que seria desejável. Existe, a meu ver, bastante prejuízo em restringir o aprendizado do 735 

aluno de graduação apenas a disciplinas da unidade responsável, sem aproveitar de todas 736 

as possibilidades de integração com áreas afins, que contribuiriam sobremaneira para uma 737 

formação mais ampla. Deste modo, registro minha sugestão de que sejam retomados os 738 

entendimentos com IB, IGc e FFLCH para que estas unidades efetivamente possam dar sua 739 

contribuição ao curso, caso isto seja viável a esta altura do processo. 3 - PROTOCOLADO 740 
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2012.5.1575.1.6 - NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO. Relatório Quinquenal de 741 

Atividades do Núcleo de Comunicação e Educação - NACE-NCE, referente ao período de 742 

2007-2012 e solicitação de continuidade das atividades do Núcleo. Parecer da Comissão de 743 

Avaliação de NACEs: com base no parecer do Assessor ad hoc, aprova, por unanimidade, o 744 

Relatório Quinquenal de Atividades (2007/2012), bem como o pedido de renovação, por 745 

mais 4 anos, das atividades do Núcleo de Comunicação e Educação- NACE-NCE (10.9.13). 746 

A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do 747 

Núcleo de Comunicação e Educação – NACE-NCE, referente ao período de 2007-2012 e à 748 

solicitação de continuação das suas atividades. O parecer do relator é do seguinte teor: 749 

“Trata-se do primeiro relatório quinquenal de atividades do Núcleo de Apoio à Cultura e 750 

Extensão-NCE, criado em 2007, acompanhado de proposta de renovação de suas 751 

atividades por mais quatro anos. O Núcleo apresentou um relatório bastante completo, que 752 

mostra claramente os resultados importantes obtidos no período, bem como a pertinência 753 

das atividades previstas para a renovação pretendida. A Comissão de Avaliação de NACE 754 

aprova o relatório e a proposta de extensão por unanimidade, com base na análise 755 

detalhada de um parecerista ‘ad hoc’. Em vista disto, sugiro à CAA que aprove o relatório.” 4 756 

- PROCESSO 2013.1.19858.1.3 - INSTITTUTO DE PSICOLOGIA. Proposta de criação do 757 

Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Instituições Sociais - NAP-NUPPIS. Parecer do CoPq: 758 

aprova a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Instituições Sociais - 759 

NAP-NUPPIS (07.08.13). Parecer da COP: aprova o parecer do relator, favorável à criação 760 

do Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Instituições Sociais - NAP-NUPPIS (16.9.13). A 761 

CAA aprova o parecer do relator, favorável à proposta de criação do Núcleo de Pesquisa 762 

em Psicologia e Instituições Sociais-NAP-NUPPIS. O parecer do relator é do seguinte teor: 763 

“Trata-se de proposta de criação de um Núcleo de Apoio à Pesquisa em Psicologia e 764 

Instituições Sociais, coordenado pela Profa. Marlene Guirado, do IP-USP. A proposta foi 765 

aprovada pelo Conselho de Pesquisa em 07.08.2013, e pela COP em 16.09.2013. Quanto 766 

ao mérito acadêmico, trata-se de iniciativa inovadora e relevante, em particular para o 767 

diagnóstico da dinâmica de funcionamento de instituições de educação e assistência social 768 

e potencia l contribuição para o seu desenvolvimento.” Nada mais havendo a tratar, o 769 

Senhor Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião às 12h50. 770 

Do que, para constar, eu,______________________, Renata de Góes C. P. T. dos Reis, 771 

Analista Administrativo da Secretaria Geral, designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei 772 

e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes à 773 

Sessão em que for discutida e aprovada e por mim assinada. São Paulo, 29 de novembro 774 

de 2013. 775 


