
 

 

 

292ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos 1 

nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reúne-se, na Sala de 2 

Reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Atividades Acadêmicas, com o 3 

comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores Valdecir de 4 

Assis Janasi, Jackson Cioni Bittencourt, Carlos Gilberto Carlotti Junior e dos suplentes 5 

Professores Doutores Silvana Martins Mishima, Margarida Maria Krohling Kunsch e 6 

Alexandre Nolasco de Carvalho, que participaram da reunião com direito a voto, tendo em 7 

vista a ausência justificada da Professora Doutora Terezinha de Jesus Andreoli Pinto e os 8 

términos dos mandatos dos Professores Doutores Marcelo de Andrade Roméro e José 9 

Vicente Caixeta Filho. Presente, também, o Senhor Secretário Geral, Ignacio Maria Poveda 10 

Velasco. Ausente a representante discente Srtª Marcela Silva Carbone. PARTE I – 11 

EXPEDIENTE. Havendo número legal, o Senhor Secretário Geral inicia a sessão, 12 

informando que as novas Diretrizes Gerais para Distribuição de Cargos de Professor Titular, 13 

aprovadas na última reunião da CAA, já foram apresentadas aos diretores na reunião de 14 

dirigentes, ocorrida no dia 12.12.2014. Informa, também, que a pauta da primeira reunião do 15 

Conselho Universitário ainda não foi concluída e que, por isso, não sabe se o tema das 16 

Novas Diretrizes entrará na pauta da primeira reunião ou será objeto de outra reunião. A Ata 17 

da 291ª sessão, realizada em 1.12.2014, será discutida e votada na próxima reunião. Ato 18 

seguinte, aproveitando a abertura da palavra aos Senhores Conselheiros, a Conselheira 19 

Silvana Martins Mishima informa que distribuiu as Novas Diretrizes em sua Unidade, Escola 20 

de Enfermagem de Ribeirão Preto, mas defende que, para a aprovação no Co, fosse dado 21 

mais tempo para as unidades conhecerem e discutirem. O Conselheiro Valdecir Assis 22 

Janasi não concorda com a concessão de prazo para as unidades, uma vez que isso 23 

poderia prolongar muito o tempo de entrada em vigor das Novas Diretrizes, além disso, as 24 

unidades já tiveram acesso e podem ir trabalhando sobre elas até a reunião do Co. 25 

Posicionamento este que os Senhores Conselheiro concordam. A seguir, a CAA aprova a 26 

data de 01.06.2015, para a reunião semestral, a ser realizada nos termos do item 4.b das 27 

Diretrizes Gerais para Distribuição de Cargos de Professor Titular. Ato seguinte passa-se à 28 

PARTE II - ORDEM DO DIA. Relator: Prof. Dr. ALEXANDRE NOLASCO DE CARVALHO. 29 

1- PROCESSO 2011.1.9332.1.7 – INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS. Relatório Bienal de 30 

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa “Patrimônio Geológico e Geoturismo - 31 

GeoHereditas, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de 32 

Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório 33 

bienal do Núcleo de Apoio à Pesquisa “Patrimônio Geológico e Geoturismo – 34 

GeoHereditas”, referente ao período de 2011-2013 (4.3.2014). A CAA aprova o parecer do 35 

relator, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à 36 

Pesquisa “Patrimônio Geológico e Geoturismo - GeoHereditas, referente ao período de 37 
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2011-2013. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da análise do primeiro relatório 38 

de atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo 39 

(GeoHereditas), em atendimento ao artigo 2º da Resolução CoPq nº 5997, publicada no 40 

D.O. de 10 de setembro de 2011, que prevê a apresentação de relatórios bienais à Pró-41 

reitoria de Pesquisa. Trata-se, portanto, do relatório de atividades do NAP-NN para o 42 

período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O NAP- GeoHereditas foi criado com o objetivo de 43 

fomentar e promover pesquisas relacionadas às áreas de Geoturismo, Geoconservação e 44 

Educação Ambiental, incluindo as pesquisas geológicas básicas necessárias à coleta de 45 

informações acerca das rochas e estruturas geológicas envolvidas, assim como a história 46 

evolutiva da região. Os projetos em execução concentram-se no estudo do Patrimônio 47 

Geológico, Geoconservação e Educação Ambiental no Litoral Norte do Estado de São Paulo 48 

(02) e no Centro Velho do Município de São Paulo (01). Durante o período a que se refere o 49 

relatório, foram organizadas conferências (03); o grupo de pesquisadores envolvidos no 50 

projeto produziu artigos de pesquisas publicados em periódicos especializados da área ou 51 

em anais de congressos (27); livros e capítulos de livros (10); produtos (04); processos (02); 52 

e projetos de extensão (05).  Na formação de pesquisadores, o GeoHereditas produziu 05 53 

dissertações de mestrado. Com base nestes elementos, considero que o Núcleo atingiu os 54 

objetivos propostos, desenvolvendo projetos relevantes de pesquisa e extensão. Diante do 55 

exposto, o meu parecer é favorável à aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-56 

Geo.” 2- PROCESSO 2011.1.9366.1.9 – INSTITUTO DE QUÍMICA. Relatório Bienal de 57 

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Nanotecnologia e Nanociências - NAP-NN, 58 

referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: 59 

recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de 60 

Apoio à Pesquisa em Nanotecnologia e Nanociências - NAP-NN, referente ao período de 61 

2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do 62 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Nanotecnologia e 63 

Nanociências - NAP-NN, referente ao período de 2011-2013. O parecer do relator é do 64 

seguinte teor: “Trata-se da análise do primeiro relatório de atividades do Núcleo de Apoio à 65 

Pesquisa em Nanotecnologia e Nanociências (NAP-NN), em atendimento ao artigo 2º da 66 

Resolução CoPq nº 6002, publicada no D.O. de 10 de setembro de 2011, que prevê a 67 

apresentação de relatórios bienais à Pró-Reitoria de Pesquisa. Trata-se, portanto, do 68 

relatório de atividades do NAP-NN para o período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O NAP-NN 69 

foi criado com o objetivo de desenvolver pesquisas em Nanotecnologia e Nanociências por 70 

meio de uma forte interação inter e multidisciplinar nos campos da física, química e 71 

engenharia, integrando competências e possibilitando maior abrangência de atuação, maior 72 

impacto das pesquisas, maior capacidade de captação de recursos e melhor aproveitamento 73 

dos recursos disponíveis. Esta ação envolve 12 laboratórios de pesquisas do IQ-USP, IF-74 
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USP e EP-USP. Durante o período a que se refere o relatório, foram organizadas exitosas 75 

conferências, iniciado um bem sucedido curso interunidades de nanotecnologia; o NAP-NN 76 

foi integrado ao Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias do MCT/CNPq 77 

(SisNANO) e, além disso, o grupo de pesquisadores envolvidos no projeto produziu um 78 

grande número de artigos de pesquisas (cerca de 250 de 2011 a 2013) publicados em 79 

periódicos especializados da área; livros e capítulos de livros (14); e softwares (03). O 80 

Núcleo foi extremamente ativo na formação de pesquisadores (52 dissertações de mestrado 81 

e 70 teses de doutorados defendidas), além de ter depositado diversos pedidos de patentes 82 

(06). Com base nestes elementos, considero que o Núcleo atingiu os objetivos propostos, 83 

desenvolvendo projetos de alta qualidade que resultaram em expressiva produção científica 84 

e formação de recursos humanos. Diante do exposto, o meu parecer é favorável à 85 

aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-NN.” 3- PROCESSO 2011.1.9321.1.5 – 86 

INSTITUTO DE QUÍMICA. Relatório Bienal de Atividades do Centro Analítico de 87 

Instrumentação da Universidade de São Paulo - CAI, referente ao período de 2011-2013. 88 

Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer 89 

do relator, a aprovação do relatório bienal do Centro Analítico de Instrumentação da 90 

Universidade de São Paulo - CAIUSP, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A 91 

CAA aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades 92 

do Centro Analítico de Instrumentação da Universidade de São Paulo - CAI, referente ao 93 

período de 2011-2013. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da análise do 94 

primeiro relatório de atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado Centro 95 

Analítico de Instrumentação (NAP-CAIUSP), em atendimento ao artigo 2º da Resolução 96 

CoPq nº 5972, publicada no D.O. de 10 de setembro de 2011, que prevê a apresentação de 97 

relatórios bienais à Pró-Reitoria de Pesquisa. Trata-se, portanto, do relatório de atividades 98 

do NAP-CAIUSP para o período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O NAP-CAIUSP foi criado 99 

com o objetivo de consolidar a estrutura de caracterização de materiais e nanomateriais 100 

avançado, através da aquisição de um Microscópio Eletrônico de Transmissão Analítico. O 101 

presente relatório informa que o aparelho acaba de ser instalado (14/03/2014) e, portanto, 102 

ainda não há resultados a serem informados. Na ocasião de apresentação do relatório, 103 

técnicos especializados encontravam-se em treinamento para operação do equipamento e 104 

iniciar-se-ia a formação de usuários avançados. Visto que a análise e caracterização de 105 

nanomateriais depende da operação do Microscópio supra citado, as atividades 106 

desenvolvidas no período limitaram-se à bem sucedida importação e instalação do mesmo. 107 

Com base nestes elementos, o meu parecer é favorável à aprovação do relatório bienal de 108 

atividades do NAP-CAI.” 4- PROCESSO 2011.1.9342.1.6 – INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO 109 

CARLOS. Relatório Bienal de Atividades do Centro de Tecnologia de Materiais Híbridos - 110 

CTMH, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à 111 
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Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do 112 

Centro de Tecnologia de Materiais Híbridos - CTMH, referente ao período de 2011-2013 113 

(22.5.2014). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do Relatório Bienal 114 

de Atividades do Centro de Tecnologia de Materiais Híbridos - CTMH, referente ao período 115 

de 2011-2013. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da análise do primeiro 116 

relatório de atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa denominado Centro de Tecnologia de 117 

Materiais Híbridos (NAP-CTMH), em atendimento ao artigo 2º da Resolução CoPq nº 5982, 118 

publicada no D.O. de 10 de setembro de 2011, que prevê a apresentação de relatórios 119 

bienais à Pró-Reitoria de Pesquisa. Trata-se, portanto, do relatório de atividades do NAP-120 

CTMH para o período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O NAP-CTMH foi criado para o 121 

desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica em materiais híbridos (combinação de 122 

materiais de naturezas diversas). Entre estas pesquisas estão o desenvolvimento de 123 

materiais híbridos à base de polímeros e nanopartículas cerâmicas para aplicação na 124 

odontologia e a produção de materiais para a indústria de células fotovoltaicas. o Núcleo 125 

reúne 12 pesquisadores do IFSC e da EESC. O relatório menciona a aquisição, instalação e 126 

operação de um Microscópio de Varredura Eletrônica (já em funcionamento por mais de um 127 

ano) e, como resultado da operação deste equipamento, uma melhora significativa das 128 

pesquisas realizadas na área de materiais híbridos com publicações associadas. O relatório 129 

menciona ainda um aumento no número de orientações em andamento, uma expressiva 130 

produção científica e a produção de patentes. Com base nos elementos relatados, considero 131 

que o Núcleo atingiu os objetivos propostos, desenvolvendo projetos de qualidade que 132 

resultaram em expressiva produção científica e formação de recursos humanos. Diante do 133 

exposto, o meu parecer é favorável à aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-134 

CTMH.” 5- PROCESSO 2011.1.9359.1.2 – ESCOLA POLITECNICA. Relatório Bienal de 135 

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biodiversidade e Computação - BioComp, 136 

referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: 137 

recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de 138 

Apoio à Pesquisa em Biodiversidade e Computação - BioComp, referente ao período de 139 

2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do 140 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biodiversidade e 141 

Computação - BioComp, referente ao período de 2011-2013. O parecer do relator é do 142 

seguinte teor: “Trata-se da análise do primeiro relatório de atividades do Núcleo de Apoio à 143 

Pesquisa em Biodiversidade e Computação (NAP-BioComp), em atendimento ao Artigo 2º 144 

da Resolução CoPq nº 5977, publicada no D.O. de 10 de setembro de 2011, que prevê a 145 

apresentação de relatórios bienais à Pró-Reitoria de Pesquisa. Trata-se, portanto, do 146 

relatório de atividades do NAP-BioComp para o período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O 147 

NAP-BioComp foi criado com o objetivo de desenvolver pesquisas e promover a interação 148 
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entre diversas áreas (Biologia, Computação, Engenharia Elétrica e Matemática) com foco na 149 

ampliação do conhecimento da biodiversidade neotropical. Durante o período a que se 150 

refere o relatório, foram organizados diversos congressos (20) e criada uma disciplina de 151 

pós-graduação com tema relacionado aos objetivos no NAP. O grupo de pesquisadores 152 

envolvidos no projeto produziu um grande número de artigos de pesquisas (240 de 2011 a 153 

2013) publicados em periódicos especializados da área (88) e anais de congressos (152), 154 

livros e capítulos de livros (23). Além disso, o grupo atuou na formação de pesquisadores 155 

tendo orientado projetos de iniciação científica (04), dissertações de mestrado (13), teses de 156 

doutorados (08) e trabalhos de pós-doutorado (07). Destaca-se que 05 alunos de pós-157 

graduação do BioComp receberam menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses (de 2011 158 

a 2013) e um dos livros publicados recebeu o Prêmio Jabuti (em 2013). Com base nestes 159 

elementos, considero que o Núcleo atingiu os objetivos propostos, desenvolvendo projetos 160 

de grande interesse para o meio ambiente que resultaram em expressiva produção científica 161 

e formação de recursos humanos. Diante do exposto, o meu parecer é favorável à 162 

aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-BioComp.” 6- PROCESSO 163 

2011.1.9340.1.0 – ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS. Relatório Bienal de 164 

Atividades do Centro de Robótica de São Carlos – NAP- CRob-SC, referente ao período de 165 

2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base 166 

no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Centro de Robótica de São Carlos 167 

– NAP- CRob-SC, referente ao período de 2011-2013 (22.5.2014). A CAA aprova o parecer 168 

do relator, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Centro de Robótica 169 

de São Carlos – NAP- CRob-SC, referente ao período de 2011-2013. O parecer do relator é 170 

do seguinte teor: “Trata-se da análise do primeiro relatório de atividades do Núcleo de Apoio 171 

à Pesquisa, denominado Centro de Robótica de São Carlos (NAP-CRob-SC), em 172 

atendimento ao Artigo 2º da Resolução CoPq nº 5993, publicada no D.O. de 10 de setembro 173 

de 2011, que prevê a apresentação de relatórios bienais à Pró-Reitoria de Pesquisa. Trata-174 

se, portanto, do relatório de atividades do NAP-CRob-SC para o período de 10/09/2011 à 175 

10/09/2013. O NAP-CRob-SC foi criado com o objetivo de integrar as pesquisas existentes 176 

na área de Robótica, no Campus de São Carlos, da USP, permitindo um melhor 177 

aproveitamento dos recursos existentes e a aquisição de novos equipamentos, fortalecendo 178 

e integrando as pesquisas em desenvolvimento no ICMC e na EESC. O relatório detalha as 179 

pesquisas desenvolvidas em Navegação de Robôs Móveis e Veículos Terrestres em 180 

Ambientes Externos (visão computacional, navegação e mapeamento), Veículos Aéreos não 181 

Tripulados (projeto, construção e controle), Manipulação Robótica (garras e braços 182 

robóticos), Robôs móveis teleoperados (monitoramento/vigilância) e Robótica social 183 

(detecção de expressões/emoções). Foram organizados diversos eventos (21 nacionais e 184 

12 internacionais) e, além disso, o grupo de pesquisadores envolvidos no projeto produziu 185 
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um grande número de artigos de pesquisas (cerca de 173 de 2011 a 2013) publicados em 186 

periódicos especializados (38) ou anais de congressos (156), livros e capítulos de livros 187 

(08), foi bastante ativo na formação de pesquisadores (49 dissertações de mestrado e 26 188 

teses de doutorados defendidas). Com base nestes elementos, considero que o Núcleo 189 

atingiu os objetivos propostos, desenvolvendo projetos de qualidade que resultaram em 190 

expressiva produção científica e formação de recursos humanos. Diante do exposto, o meu 191 

parecer é favorável à aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-CRob-SC.” 7- 192 

PROTOCOLADO 2014.5.1816.1.5 – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM TECNOLOGIA 193 

FOTOQUÍMICA. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 194 

Tecnologia Fotoquímica – NAP-PHOTO TECH, referente ao período de 2011-2013. Parecer 195 

da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, 196 

a aprovação do relatório bienal do Núcleo do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Tecnologia 197 

Fotoquímica – NAP-PHOTO TECH, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA 198 

aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do 199 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Tecnologia Fotoquímica – NAP-PHOTO TECH, referente ao 200 

período de 2011-2013. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da análise do 201 

primeiro relatório de atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Tecnologia Fotoquímica 202 

(NAP-PhotoTech), em atendimento ao Artigo 2º da Resolução CoPq nº 6006, publicada no 203 

D.O. de 08 de setembro de 2011, que prevê a apresentação de relatórios bienais à Pró-204 

Reitoria de Pesquisa. Trata-se, portanto, do relatório de atividades do NAP-PhotoTech para 205 

o período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O NAP-PhotoTech foi criado com o objetivo de 206 

desenvolver pesquisas em tecnologia fotoquímica que incluem seis áreas interdisciplinares, 207 

a saber: estudos básicos da fotofísica e fotoquímica de moléculas orgânicas, reações de 208 

fotopolimerização e fotoquímica de polímeros, terapia fotodinâmica, quimio-209 

bioluminescência, eletroscopia resolvida no espaço e no tempo e química quântica e 210 

dinâmica química de estados excitados. Com 19 pesquisadores principais e 04 pós-211 

doutores, no período a que se refere o relatório, foram organizadas conferências (03) e, 212 

além disso, o grupo de pesquisadores envolvidos no projeto produziu um grande número de 213 

artigos de pesquisas (212 de 2011 a 2014) publicados em periódicos especializados, livros e 214 

capítulos de livros (05), foi bastante ativo na formação de pesquisadores (26 dissertações de 215 

mestrado e 47 teses de doutorados defendidas) além de ter depositado diversos pedidos de 216 

patentes (06). Destaco a distinção recebida por alguns membros da equipe, eleitos para a 217 

Academia Brasileira de Ciências, para a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, 218 

para a Fellow da Inter-American Photochemical Society e para a Diretoria da Divisão de 219 

Fotoquímica da Sociedade Brasileira de Química. Com base nestes elementos, considero 220 

que o Núcleo atingiu os objetivos propostos, desenvolvendo projetos de alta qualidade que 221 

resultaram em expressiva produção científica e formação de recursos humanos. Diante do 222 
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exposto, o meu parecer é favorável à aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-223 

PhotoTech.” 8- PROCESSO 2011.1.9354.1.0 – CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA. 224 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade Marinha – NP-225 

BioMar, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à 226 

Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do 227 

Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade Marinha – NP-BioMar, referente ao período de 2011-228 

2013 (19.11.2014). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do Relatório 229 

Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade Marinha – NP-BioMar, 230 

referente ao período de 2011-2013. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se da 231 

análise do primeiro relatório de atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 232 

Biodiversidade Marinha (NAP-BioMar), em atendimento ao Artigo 2º da Resolução CoPq no. 233 

5991, publicada no D.O. de 10 de setembro de 2011, que prevê a apresentação de 234 

relatórios bienais à Pró-Reitoria de Pesquisa. Trata-se portanto do relatório de atividades do 235 

NAP-BioMar para o período de 10/09/2011 à 10/09/2013. O NAP-BioMar foi criado com o 236 

objetivo de promover a pesquisa interdisciplinar em Biodiversidade Marinha com foco nos 237 

temas centrais e correlacionados de conservação e bioprospecção, agregando 238 

conhecimento para subsidiar o seu uso sustentável. Esta ação, cediada no CEBIMar, 239 

envolve pesquisadores de diversas (05) unidades da USP. Durante o período a que se 240 

refere o relatório, foram organizadas eventos nacionais (26) e internacionais (2) e, além 241 

disso, o grupo de pesquisadores envolvidos no projeto produziu um grande número de 242 

artigos de pesquisas (223 de 2011 a 2013) publicados em periódicos especializados da área 243 

(212) ou em anais de congressos (11), livros e capítulos de livros (32), foi bastante ativo na 244 

formação de pesquisadores (57 dissertações de mestrado e 51 teses de doutorados 245 

defendidas). Com base nestes elementos, considero que o Núcleo atingiu os objetivos 246 

propostos, desenvolvendo projetos de alta qualidade que resultaram em expressiva 247 

produção científica e  formação de recursos humanos. Diante do exposto, o meu parecer é 248 

favorável à aprovação do relatório bienal de atividades do NAP-BioMar.” Relator: Prof. Dr. 249 

CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR. 1- PROTOCOLADO 2014.5.582.45.2 – 250 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA. Solicita a permanência do cargo de 251 

Professor Titular n° 266019, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Heleno 252 

Bolfarine, no Departamento de Estatística. Aprovada pela Congregação em 29.5.2014. A 253 

CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular n° 254 

266019, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Heleno Bolfarine, no 255 

Departamento de Estatística. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de 256 

solicitação de manutenção de cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 257 

aposentadoria da Prof. Dr. Heleno Bolfarine, no Departamento de Estatística do IME. Tal 258 

solicitação foi analisada e aprovada pela Congregação do IME em 29 de maio de 2014. O 259 
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Departamento de Estatística do IME conta com 38 docentes, sendo 8 Professores Titulares, 260 

17 Professores Associados, sendo 9 Associados 2 e 1 Associado 3, e 13 Professores 261 

Doutores. Todos exercem suas atividades em RDIDP. Entre os Professores Associados, 262 

três possuem Bolsa de Produtividade do CNPq, com exceção de um, todos exercem 263 

atividades na Graduação, com média horária de 19,6 horas, e de Pós-Graduação, com 264 

média de 4 horas. Todos os Professores Associados exerceram orientação na Pós-265 

Graduação nos últimos 5 anos. A média de publicação nos últimos 5 anos dos Professores 266 

Associados em periódicos indexados é de 5,29 trabalhos, já a participação destes docentes 267 

em extensão e administração é significativa e foi bem detalhada no pedido. O Departamento 268 

de Estatística tem um Programa de Pós-Graduação com nota 7 pela CAPES. A 269 

porcentagem de Professores Titulares em relação ao total do corpo docente na Unidade é 270 

de 20%, com equilíbrio entre seus Departamentos, variando de 18,5% a 21,1%. 271 

Considerando todos os fatos descritos acima, meu parecer é favorável à permanência do 272 

Cargo de Titular no Departamento de Estatística do IME.” 2 - PROCESSO 2014.1.881.64.9 - 273 

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA. Solicita a permanência do cargo 274 

de Professor Titular nº 1028812, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Takashi 275 

Muraoka, na Divisão de Produtividade Agroindustrial e Alimentos. Aprovada pelo Conselho 276 

Deliberativo em 04.11.2014. A CAA decide que a análise do processo seja feita em reunião 277 

semestral, a ser realizada nos termos do item 4.b das Diretrizes Gerais para Distribuição de 278 

Cargos de Professor Titular, em 01.06.2015. 3 - PROTOCOLADO 2014.5.2445.11.8 - 279 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ. Solicita a permanência do 280 

cargo de Professor Titular nº 196185, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. 281 

Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, no Departamento de Economia, Administração e 282 

Sociologia. Aprovada pela Congregação em 30.10.2014. A CAA decide que a análise do 283 

processo seja feita em reunião semestral, a ser realizada nos termos do item 4.b das 284 

Diretrizes Gerais para Distribuição de Cargos de Professor Titular, em 01.06.2015. 4 - 285 

PROTOCOLADO 2014.5.2640.11.5 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 286 

QUEIROZ. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 265683, vago em 287 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. José Roberto Postali Parra, no Departamento de 288 

Entomologia e Acarologia. Aprovada pela Congregação em 27.11.2014. A CAA decide que 289 

a análise do processo seja feita em reunião semestral, a ser realizada nos termos do item 290 

4.b das Diretrizes Gerais para Distribuição de Cargos de Professor Titular, em 01.06.2015. 5 291 

- PROTOCOLADO - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ. Solicita 292 

a permanência do cargo de Professor Titular nº 147435, vago em decorrência da 293 

aposentadoria do Prof. Dr. Jorge de Castro Kiehl, no Departamento de Ciências do Solo. 294 

Aprovada pela Congregação em 27.11.2014. A CAA decide que a análise do processo seja 295 

feita em reunião semestral, a ser realizada nos termos do item 4.b das Diretrizes Gerais 296 
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para Distribuição de Cargos de Professor Titular, em 01.06.2015. 6 - PROTOCOLADO – 297 

2012.5.1120.8.6 – FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. 298 

Solicita reconsideração quanto à decisão da CAA de 13.5.2012, de não manutenção do 299 

cargo de Professor Titular do Prof. Dr. Pedro Garcez Ghirardi, cargo n° 1026330, do 300 

Departamento de Letras,. Ademais, solicita, ainda, um novo cargo de Professor Titular a ser 301 

destinado ao Departamento de Letras. A CAA aprova o parecer do relator, contrário ao 302 

pedido de reconsideração da decisão da CAA de 13.5.2012, contra a manutenção do cargo 303 

de Professor Titular do Prof. Dr. Pedro Garcez Ghirardi, cargo n° 1026330, no Departamento 304 

de Letras, bem como contrário à concessão de um novo cargo de Professor Titular para o 305 

mesmo Departamento. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 306 

manutenção do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. 307 

Pedro Garcez Ghirardi, no Departamento de Letras Modernas da FFLCH, e da destinação 308 

de um novo cargo de Professor Titular. Tais solicitações foram analisadas e aprovadas pela 309 

Congregação em 18 de dezembro de 2014. O pedido de manutenção do cargo já foi 310 

analisado pela CAA por duas vezes, em 13 de maio de 2013 o Departamento de Letras 311 

Modernas solicitou a manutenção de dois cargos de Professor Titular decorrentes das 312 

aposentadorias dos Profs. Maria de la Concepcion P. Valverde e do Prof. Pedro Garcez 313 

Ghirardi, a decisão foi de aprovar a manutenção de um dos cargos, sendo que esta decisão 314 

foi baseada na ‘baixa proporção destes últimos (Professores Associados - 6) em relação aos 315 

primeiros (Professores Titulares - 9), bem como o expressivo número de doutores (56), no 316 

confronto com o quadro geral do Departamento.’ O texto sublinhado foi acrescido pelo 317 

parecerista. A CAA analisou novamente o assunto em 17 de março de 2014, sendo desta 318 

vez um pedido de reconsideração da decisão de não aprovar a solicitação do segundo 319 

cargo, o pedido foi devolvido à Unidade para melhor instrução, pois faltavam alguns 320 

documentos. O Departamento de Letras Modernas, em 5 de dezembro de 2014, 321 

encaminhou à direção da Unidade novo pedido de dois cargos, que foram aprovados pela 322 

congregação em 10 de dezembro de 2014. Um dos cargos se refere à aposentadoria do 323 

Prof. Pedro Garcez Ghirardi, anteriormente não aprovado pela CAA, e o outro se refere a 324 

um pedido do Departamento realizado em 6 de julho de 2010, em resposta ao Ofício 325 

Circular SG/CAA de 30 de março de 2009, documentos não anexados ao referido processo. 326 

O Departamento de Letras Modernas conta atualmente com 71 docentes, sendo 9 327 

Professores Titulares, 13 Professores Associados e 49 Professores Doutores. Dos 328 

Professores Titulares, 6 (66%) são bolsista de produtividade do CNPq, e dos Professores 329 

Associados 2 (15,3%) o são. Na pesquisa dos CVs dos Professores Associados (material 330 

anexo), existe a informação que um dos Professores Associados, que é bolsista do CNPq, já 331 

foi aprovado em concurso para Professor Titular no Departamento, fato que deve ter 332 

ocorrido após o envio do atual material, portanto, atualmente, somente 1 Professor 333 
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Associado possui esta bolsa (7,6%). A participação na carga horária da graduação, pós-334 

graduação, extensão e supervisão de alunos é significativa e de qualidade. Em relação à 335 

avaliação da pós-graduação, houve importante queda na avaliação dos programas 336 

relacionados ao Departamento. No triênio 2006-2009, as notas dos programas de Pós-337 

graduação eram as seguintes: Alemão 5, Espanhol 5, Francês 5, Inglês 6, Italiano 4 e 338 

Tradução -; já no triênio de 2010-2012 eram as seguintes: Alemão 5, Espanhol 4, Francês 4, 339 

Inglês 4, Italiano 3 e Tradução 4. Este fato é analisado no relatório enviado, mas acredito 340 

que sem a análise crítica esperada, pois somente afirma “... obtendo resultados que na 341 

grande maioria dos programas de Letras e Linguística não refletem as atividades de 342 

excelência em sua totalidade.” Considerando todos os dados apresentados, entendo que o 343 

número de Professores Associados no Departamento aumentou de forma significativa desde 344 

o primeiro parecer da CAA, porém dois fatores são preocupantes: a piora da avaliação 345 

CAPES dos programas ligados ao Departamento e a percepção da comunidade acadêmica 346 

da área através do baixo número de bolsistas de pesquisa do CNPq entre os Professores 347 

Associados. Toda a metodologia utilizada pela CAA na avaliação de distribuição de cargos 348 

de Professor Titular busca, em essência, identificar no Departamento um grupo significativo 349 

de Professores Associados que apresentam mérito acadêmico que se assemelham aos 350 

Professores Titulares, mostrando que os Associados estão aptos a pertencerem a este 351 

grupo; na análise do Departamento de Letras Modernas, entendo que ainda não existe uma 352 

sobreposição entre o mérito acadêmico entre estes dois grupos de Professores que 353 

justifique a abertura de uma vaga de Professor Titular no Departamento. Considerando que 354 

este pedido é, na verdade, um pedido de reconsideração; solicito discussão cuidadosa na 355 

reunião plenária da CAA e que esclarecimentos possam ser feitos baseados no material 356 

apresentado. Foi realizada a discussão entre todos os membros da CAA, após a leitura do 357 

parecer, e houve convergência de opiniões no sentido de que os dados da avaliação dos 358 

programas de pós-graduação são preocupantes, assim como a percepção da comunidade 359 

científica externa em relação aos Professores Associados, avaliada pelo baixo número de 360 

bolsas de produtividade CNPq. Portanto, o parecer final foi contrário à manutenção do cargo 361 

de Professor Titular vago por aposentadoria, no departamento, assim como a destinação de 362 

novo cargo.” 7 - PROCESSO – 2013.1.2017.12.6 – FACULDADE DE ECONOMIA, 363 

ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE. Encaminha proposta de critérios para a concessão 364 

de cargo de Professor Titular ligado ao banco de cargos da FEA, aprovado pela 365 

Congregação em 23.10.13, tendo sido contemplado pela CAA aos 29.11.2013. Ademais, 366 

solicita liberação de cargos de Professor Titular dos seguintes Professores Aposentados: 367 

José Eli Savoia da Veiga, cargo: 149446; Denisard Cnéio de Oliveira Alves, cargo: 149969; 368 

Eleutério Fernando da Silva Prado, cargo: 266698; Elizabeth Maria Mercier Querido Farina, 369 

cargo: 150215; Antonio Carlos Coelho Campino, cargo: 149667; Maria Rita Garcia Loureiro 370 
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Durand, cargo: 149942; Marilda Antonia de Oliveira Sotomayor, cargo: 266728; José Paulo 371 

Zeetano Chahad, cargo: 266736 e Celso Luiz Martone. cargo: 149799, sendo que, dos 9 372 

cargos, propõe a seguinte distribuição: 4 cargos junto ao Departamento de Economia; 3 373 

cargos junto ao Departamento de Administração; e 2 junto ao Departamento de 374 

Contabilidade e Atuária. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à devolução dos 375 

autos à Unidade, para que a mesma envie a memória de cálculo de seus critérios para a 376 

alocação dos cargos de Professor Titular nos departamentos. O parecer do relator é do 377 

seguinte teor: “Trata-se de solicitação de manutenção dos cargos de Professor Titular, 378 

vagos em decorrência da aposentadoria dos Prof(a)s. José Eli Savoia da Veiga, Denisard 379 

Cnéio de Oliveira Alves, Eleutério Fernando da Silva Prado, Elizabeth Maria Mercier Querido 380 

Farina, Antonio Carlos Coelho Campino, Maria Rita Garcia Loureiro Durand, Marilda Antonia 381 

de Oliveira Sotomayor, José Paulo Zeetano Chaha e Celso Luiz Martone, na FEA-USP. O 382 

pedido de liberação dos cargos foi aprovado pela Congregação, em 17 de dezembro de 383 

2014, tendo sido utilizado critério interno da Unidade, que foi aprovado anteriormente por 384 

sua Congregação, em 23 de outubro de 2013 e dado conhecimento à CAA através de ofício, 385 

em 12 de dezembro de 2013. O critério considera três itens para a distribuição entre os 386 

Departamentos da FEA-USP, a relação professores titulares/número total de docentes, a 387 

relação professores associados/titulares e a produção acadêmica dos associados, incluindo 388 

a pontuação da CAPES. Segundo estes critérios, a distribuição resultou em 4 cargos para o 389 

Departamento de Economia, 3 cargos para o Departamento de Administração e 2 cargos 390 

para o Departamento de Contabilidade e Atuária. Para que o processo seja instruído na sua 391 

totalidade e fornecer subsídios ao parecer da CAA, solicito que a FEA-USP encaminhe um 392 

documento contendo os cálculos de seus critérios que levaram à distribuição de cargos 393 

como encaminhado, pois nos referidos critérios apresentados existe a descrição de uma 394 

fórmula matemática que determina a distribuição dos cargos.” 8 - PROTOCOLADO 395 

2014.5.1810.1.7 – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO. 396 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição - 397 

NAPAN, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à 398 

Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do 399 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição - NAPAN, referente ao período de 400 

2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à aprovação do 401 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição - 402 

NAPAN, referente ao período de 2011-2013. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-403 

se da avaliação do relatório de atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e 404 

Nutrição, criado em setembro de 2011, com o objetivo de integrar grupos envolvidos com 405 

pesquisas na área afim. As atividades do núcleo foram analisadas pela Câmara de Núcleos 406 

de Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e foi aprovado com descrição detalhada e 407 
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significativa da formação de pessoal, publicações e captação de recursos. Chama a atenção 408 

uma das dificuldades apontadas pela coordenação “Muitos pesquisadores têm dificuldade 409 

de cooperar uns com os outros em serviços e técnicas de laboratório, um dos objetivos do 410 

núcleo.” Entendo que esta dificuldade apontada na postura acadêmica de pesquisadores é 411 

cultural e iniciativas como os NAPs devam ser mantidas e incrementadas, para que estas 412 

dificuldades possam ser resolvidas no futuro. Meu parecer é favorável à aprovação do 413 

relatório.” 9 - PROTOCOLADO 2014.5.1819.1.4 – NÚCLEO DE PESQUISA EM DOENÇAS 414 

CRÔNICO-DEGENERATIVAS. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em 415 

Doenças Crônico-Degenerativas – NAP-DCD, referente ao período de 2011-2013. Parecer 416 

da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, 417 

a aprovação do relatório bienal do Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônico-Degenerativas 418 

– NAP-DCD, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer do 419 

relator, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em 420 

Doenças Crônico-Degenerativas – NAP-DCD, referente ao período de 2011-2013.O parecer 421 

do relator é do seguinte teor: “Trata-se da avaliação do relatório de atividades do Núcleo de 422 

Apoio à Pesquisa em Doenças Crônico-Degenerativas criado em setembro de 2011 com o 423 

objetivo de integrar grupos envolvidos com pesquisas na área afim. As atividades do núcleo 424 

foram analisadas pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa 425 

e foram aprovadas com descrição detalhada e significativa da formação de pessoal, 426 

publicações e captação de recursos, tendo sido parabenizado pelo parecerista, pelo trabalho 427 

realizado. Meu parecer é favorável à aprovação do relatório.” Relator: Prof. Dr. JACKSON 428 

CIONI BITTENCOURT. 1 – PROCESSO 2014.1.4466.25.5 – FACULDADE DE 429 

ODONTOLOGIA DE BAURU. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular n° 430 

1027166, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Luiz Eduardo Montenegro 431 

Chinellato, no Departamento de Estomatologia. Aprovada pela Congregação em 9.10.2014. 432 

A CAA aprova o parecer do relator, contrário à permanência no Departamento de 433 

Estomatologia do cargo de Professor Titular n° 1027166, vago em decorrência da 434 

aposentadoria do Prof. Dr. Luiz Eduardo Montenegro Chinellato, mas favorável à 435 

manutenção do cargo na Unidade, para que a mesma encontre um departamento com 436 

melhores condições para a sua alocação. O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se 437 

de solicitação de permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da 438 

aposentadoria do Prof. Luiz Eduardo Montenegro Chinellato, junto ao Departamento de 439 

Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru. Tal solicitação foi analisada e 440 

aprovada pela Egrégia Congregação em 09/10/2014. De acordo com as ‘Diretrizes Gerais 441 

para Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular’ vigentes na USP, deverão 442 

ser levados em conta para a avaliação do mérito do Departamento: a) o projeto acadêmico, 443 

que deverá estar articulado com o plano de metas da Unidade apresentado à CPA; b) o 444 
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número e desempenho acadêmico dos Professores Associados; c) os resultados da 445 

avaliação pela CPA nos itens ensino, pesquisa e extensão; d) os resultados das avaliações 446 

da CAPES; e) o desempenho acadêmico do Departamento nos últimos 5 anos; e d) a 447 

relação entre o número de Professores Titulares e o total de docentes, bem como entre o 448 

número de Professores Associados e Titulares. Nos documentos juntados ao processo não 449 

foram encontradas informações específicas relacionadas à manifestação, por parte da CPA, 450 

o que prejudica a avaliação dos itens ‘a’ e ‘c’. Apesar de que foi apresentado um documento 451 

chamado ‘Justificativa’ e alguns dos itens que lá constam ajudam nessa avaliação do que 452 

seria o projeto acadêmico do Departamento. Em relação ao item b, são 7 Professores 453 

Associados, sendo 6 em RDIDP e 1 em RTC; o mais jovem de USP tem 6 anos de casa 454 

(Livre-Docência em 2011) e o mais antigo, 32 anos de casa (Livre-Docência em 2003). Foi 455 

relatada uma carga horária semanal média de 5,3 a 11,9 h/a em disciplinas de graduação e 456 

de 1,2 a 21h/a em disciplinas de pós-graduação. Das informações mais detalhadas, 457 

relacionadas aos Professores Associados, todos (7) têm envolvimento com a orientação de 458 

alunos de Mestrado ou de Doutorado. Entretanto, apenas 3 dos Professores Associados 459 

orientam alunos de IC e apenas 2 têm supervisão de trabalhos de pós-doutoramento. Já 460 

para o item d, todos os Professores Associados estão envolvidos em 2 Programas de Pós-461 

Graduação da FOB, o de Patologia Bucal e o de Estomatologia/Biologia Oral, ambos com 462 

conceito 5 da CAPES. Para o item e, as informações compiladas dizem respeito a uma 463 

produção científica bem distribuída e de quantidade substantiva, mas sem possibilidades de 464 

aferirmos a qualidade; entre os 7 Professores Associados, a média é de 31,4 trabalhos 465 

publicados/docente nos últimos 5 anos. Entretanto, apenas um docente é Bolsista 466 

produtividade do CNPq, nível 2. Infelizmente, essa informação (Bolsa Produtividade) para os 467 

professores titulares não consta dos formulários para a devida avaliação. Vale ressaltar que 468 

o Departamento tem APENAS 3 Professores Doutores (todos em RDIDP), sendo 2 com 4 469 

anos de atividade e um com apenas 10 meses de contratação. Quanto ao item f, a partir das 470 

informações encaminhadas, observa-se um número total de 14 docentes no Departamento 471 

de Estomatologia (após a aposentadoria do Prof. Luiz Eduardo M. Chinellato), sendo 4 472 

Titulares, 7 Professores Associados e 3 Professores Doutores. Calculando-se as relações, 473 

recomendadas pelas ‘Diretrizes’, tem-se uma razão de 0,28 entre Titulares e total de 474 

docentes, e um valor de 1,75 para o quociente entre o total de Professores Associados e 475 

Professores Titulares. O Professor Titular mais novo tem 54 anos e o mais velho 65. 476 

Portanto, a princípio, sou contrário à permanência da referida vaga no Departamento de 477 

Estomatologia da FOB, mas favorável à manutenção na Unidade, para que a mesma 478 

encontre um departamento com melhores condições para a sua alocação.” 2 - PROCESSO 479 

2013.1.26171.1.0 - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS. Proposta de criação 480 

do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Fármacos e Medicamentos para Doenças 481 
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Negligenciadas (NAP-FarmaDN). Parecer do CoPq: em reunião realizada em 06.08.2014, 482 

manifesta-se favorável à criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Fármacos e 483 

Medicamentos para Doenças Negligenciadas (NAP-FarmaDN). Parecer da COP: em 484 

reunião realizada em 02.12.2014, aprova o parecer da relatora, favorável à proposta de 485 

criação de Núcleo de Apoio à Pesquisa em Fármacos e Medicamentos para Doenças 486 

Negligenciadas (NAP-Farma-DN). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à proposta 487 

de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Fármacos e Medicamentos para Doenças 488 

Negligenciadas (NAP-FarmaDN). O parecer do relator é do seguinte teor: “Trata-se de 489 

solicitação de criação de Núcleo de Apoio à Pesquisa em Fármacos e Medicamentos para 490 

Doenças Negligenciadas (NAP-Farma-DN), cuja Coordenadora é a Profa. Therezinha de 491 

Jesus Andreoli Pinto. Tal solicitação foi analisada e aprovada pelo Conselho de Pesquisa 492 

em 22/09/2014 e pela COP em 02/12/2014, após um período em que a Profa. Therezinha 493 

respondeu às diligências apontadas pelo primeiro parecerista da respectiva solicitação. A 494 

partir daí a Profa. Therezinha atendeu a todos os requisitos colocados, e dessa maneira, o 495 

segundo parecerista também aprovou a criação do NAP-FARMA-DN. Conclusão: Tendo em 496 

vista que todas as informações solicitadas foram atendidas e as respectivas comissões 497 

também aprovaram, a CAA é favorável à aprovação da solicitação de criação do NAP-498 

FARMA-DN.” Relator: Prof. Dr. MARCELO DE ANDRADE ROMÉRO. 1 – 499 

PROTOCOLADO 2014.5.2256.11.0 – ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 500 

QUEIROZ. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular n° 147400, vago em 501 

decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Tomaz Caetano Cannavam Ripoli, no 502 

Departamento de Biossistemas. Aprovada pela Congregação em 25.09.2014. A CAA decide 503 

que a análise do processo seja feita em reunião semestral, a ser realizada nos termos do 504 

item 4.b das Diretrizes Gerais para Distribuição de Cargos de Professor Titular, em 505 

01.06.2015. Relatora: Prof.ª Dr.ª MARGARIDA MARIA KROHLING KUNSCH. 1 - 506 

PROTOCOLADO 2014.5.1809.1.9 – CENTRO DE INSTRUMENTAÇÃO EM 507 

TECNOLOGIAS INTERATIVAS DA USP. Relatório Bienal de Atividades do Centro de 508 

Instrumentação em Tecnologias Interativas da USP – CITI USP, referente ao período de 509 

2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base 510 

no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Centro de Instrumentação em 511 

Tecnologias Interativas da USP – CITI USP, referente ao período de 2011-2013 (22.5.2014). 512 

A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de 513 

Atividades do Centro de Instrumentação em Tecnologias Interativas da USP – CITI USP, 514 

referente ao período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “O relatório de 515 

atividades foi aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa e com parecer 516 

favorável. O núcleo vem desenvolvendo pesquisas e ações interdisciplinares em tecnologias 517 

interativas. Desta forma, seu objetivo de gerar patentes e desenvolver conhecimento 518 
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tecnológico vem sendo alcançado. O CITI vem estabelecendo parcerias com universidades 519 

norte-americanas, empresas de alta tecnologia e tem implementado projetos com os alunos 520 

de graduação e pós-graduação. A produtividade é alta e as atividades acadêmicas têm sido 521 

enriquecidas com as atividades no NAP. Conclusão: Deste modo, manifesto-me 522 

favoravelmente pela aprovação do Relatório Bienal do Centro de Instrumentação em 523 

Tecnologias Interativas da USP.” 2 - PROTOCOLADO 2014.5.1820.1.2 – NÚCLEO DE 524 

APOIO À PESQUISA OBSERVATÓRIO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE. Relatório 525 

Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio á Pesquisa Observatório da Inovação e 526 

Competitividade - OIC, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos 527 

de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório 528 

bienal do Núcleo de Apoio á Pesquisa Observatório da Inovação e Competitividade - OIC, 529 

referente ao período de 2011-2013 (22.5.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, 530 

favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa 531 

Observatório da Inovação e Competitividade - OIC, referente ao período de 2011-2013. O 532 

parecer da relatora é do seguinte teor: “O relatório de atividades foi aprovado pela Câmara 533 

de Núcleos de Apoio a Pesquisa e com parecer favorável. O OIC tem captado recursos de 534 

diversas fontes e vem contribuído com a divulgação de ações que refletem a inovação e 535 

competitividade com eventos de grande repercussão. Seu cronograma foi cumprido 536 

conforme proposto inicialmente. Conclusão: Deste modo, manifesto-me favoravelmente pela 537 

aprovação do Relatório Bienal do Observatório da Inovação e Competitividade.” 3 - 538 

PROCESSO 2011.1.9345.1.1 – FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 539 

HUMANAS. Relatório Bienal de Atividades do Centro de Estudos Ameríndios – CEsTA, 540 

referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: 541 

recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Centro de 542 

Estudos Ameríndios – CEsTA, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova 543 

o parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Centro de 544 

Estudos Ameríndios – CEsTA, referente ao período de 2011-2013. O parecer da relatora é 545 

do seguinte teor: “Tendo em vista que o relatório de atividades foi aprovado pela Câmara de 546 

Núcleos de Apoio à Pesquisa e uma vez que os trabalhos realizados pelo núcleo resultaram 547 

em uma alta produção científica, com ações interdisciplinares e internacionalizadas; como 548 

também, desenvolveram diversos mecanismos de interlocução com a comunidade 549 

acadêmica, como o “Seminário Saberes Ameríndios” e os debates “Diálogos Ameríndios”. 550 

Assim, fica evidente que o Núcleo pôde contribuir, neste biênio, de forma consistente e 551 

determinada para as pesquisas ameríndias e para a antropologia brasileira como um todo. 552 

Conclusão: Deste modo, manifesto-me favoravelmente pela aprovação do Relatório Bienal 553 

do Centro de Estudos Ameríndios.” 4- PROCESSO 2011.1.9355.1.7 – FACULDADE DE 554 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 555 
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de Pesquisa de Políticas Públicas - NUPPs, referente ao período de 2011-2013. Parecer da 556 

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a 557 

aprovação do relatório bienal do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas - NUPPs, 558 

referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, 559 

favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa de Políticas 560 

Públicas - NUPPs, referente ao período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte 561 

teor: “O relatório de atividades foi aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa 562 

com comparecer favorável. O NUPPs se dedicou a um amplo campo de pesquisas atreladas 563 

às Políticas Públicas implementadas no Brasil. Neste período, o núcleo contou com o apoio 564 

da FAPESP para o aprofundamento de alguns projetos em específico e começou trabalhar 565 

em novos projetos, destacam-se a “Corrupteca” e o “blog da democracia”. Os resultados de 566 

suas pesquisas são de extrema relevância à Ciência Política como um todo, e aos Gestores 567 

Públicos. O NUPPs tem contribuído de maneira consistente na formação dos alunos de 568 

graduação e pós-graduação e participado ativamente no meio acadêmico e na comunidade 569 

externa. Conclusão: Deste modo, manifesto-me favoravelmente pela aprovação do Relatório 570 

Bienal do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas - NUPPs.” 5- PROCESSO 571 

2011.1.9327.1.3 – FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. 572 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Estudos da Violência – NEV-USP, referente ao 573 

período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, 574 

com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de Estudos da 575 

Violência – NEV-USP, referente ao período de 2011-2013 (22.5.2014). A CAA aprova o 576 

parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 577 

Estudos da Violência – NEV-USP, referente ao período de 2011-2013. O parecer da relatora 578 

é do seguinte teor: “O relatório de atividades foi aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio 579 

à Pesquisa com parecer favorável. Podemos notar, através do relatório bienal, que o Núcleo 580 

vem desenvolvendo um extenso e completo trabalho a respeito da questão da violência no 581 

Brasil; não só analisando as transformações nos indicadores sociais, como também, a 582 

persistência da violência, que a revelia da aparente evolução desses indicadores, continua a 583 

ser um grande problema social do país. Para tal trabalho, o NEV vem firmando parcerias 584 

nacionais e internacionais de peso, tanto para os subprojetos propostos no projeto inicial 585 

como para o Novo Projeto – Building democracy daily: human rights, violence and 586 

institutional trust. Ou seja, o núcleo vem se consolidando como um importante grupo de 587 

pesquisa de nossa Universidade, de alta relevância nacional e internacional. Conclusão: 588 

Deste modo, manifesto-me favoravelmente pela aprovação do Relatório Bienal do Núcleo de 589 

Estudos da Violência – NEV - USP.” 6- PROCESSO 2011.1.9334.1.0 – FACULDADE DE 590 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 591 

de Estudos Comparados e Internacionais - NACI, referente ao período de 2011-2013. 592 
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Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer 593 

do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de Estudos Comparados e 594 

Internacionais-NACI, referente ao período de 2011-2013 (19.11.2014). A CAA aprova o 595 

parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 596 

Estudos Comparados e Internacionais - NACI, referente ao período de 2011-2013. O 597 

parecer da relatora é do seguinte teor: “O Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais 598 

apresentou uma expressiva produção científica, publicando significativo número de artigos 599 

em periódicos, livros/capítulos, além de diversos trabalhos apresentados. Fica evidente que 600 

o NACI tem contribuído com a consolidação de redes de pesquisa internacionais com seus 601 

projetos de pesquisa e vem executando a contento suas atividades. O relatório de atividades 602 

foi aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio a Pesquisa e com parecer favorável. 603 

Conclusão: Deste modo, manifesto-me favoravelmente pela aprovação do Relatório Bienal 604 

do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais - NACI.” 7- PROCESSO 605 

2011.1.9346.1.8 – FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. 606 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e 607 

Modalidades Lúdicas - Ludens, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de 608 

Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação 609 

do relatório bienal do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades 610 

Lúdicas - Ludens, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer 611 

da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 612 

Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas - Ludens, referente ao 613 

período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Uma vez que o relatório de 614 

atividades foi aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa com parecer favorável 615 

e, tendo em vista que o Ludens vem promovendo pesquisas marcadas pela 616 

interdisciplinaridade e com grande produtividade em torno de preservação cultural do futebol 617 

e do fomento de políticas públicas, neste sentido, faz-se necessário que o núcleo receba 618 

todo apoio institucional para continuar desenvolvendo suas frutíferas pesquisas. Conclusão: 619 

Deste modo, manifesto-me favoravelmente pela aprovação do Relatório Bienal do Núcleo 620 

Interdisciplinar de Pesquisas sobre o Futebol e Modalidades Lúdicas - Ludens.” 8 - 621 

PROCESSO 2014.1.11542.1.8 – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA BRASIL-ÁFRICA. 622 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África – NAP- Brasil-623 

África, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à 624 

Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do 625 

Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África – NAP- Brasil-África, referente ao período de 626 

2011-2013 (19.11.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à aprovação do 627 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África – NAP- Brasil-628 

África, referente ao período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “O 629 
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relatório de atividades foi aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa com 630 

comparecer favorável. O grupo tem realizado seminários e palestras bem avaliadas, assim 631 

como tem demonstrado boa produtividade. Quanto às dificuldades, o núcleo ressalta a 632 

burocracia, mas vem executando suas atividades a contento. Conclusão: Deste modo, 633 

manifesto-me favoravelmente pela aprovação do Relatório Bienal do Núcleo de Apoio a 634 

Pesquisa Brasil-África.” Relatora - Prof.ª Dr.ª SILVANA MARTINS MISHIMA. 1 - 635 

PROCESSO – 2011.1.9328.1.0 – FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA. Relatório Bienal de 636 

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário. “Direito 637 

à saúde e democracia sanitária: pontes para a cidadania”, referente ao período de 2011-638 

2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no 639 

parecer do relator, a aprovação do relatório bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à 640 

Pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário. “Direito à saúde e democracia sanitária: 641 

pontes para a cidadania”, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o 642 

parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 643 

Apoio à Pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário. “Direito à saúde e democracia 644 

sanitária: pontes para a cidadania”, referente ao período de 2011-2013. O parecer da 645 

relatora é do seguinte teor: “Trata-se de relatório para o período de 2011-2013 do Núcleo de 646 

Pesquisa em Direito Sanitário - NAP-DISA/USP, vinculado à Faculdade de Saúde Pública, 647 

sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Sueli Gandolfi Dallari. O NAP-DISA foi constituído em 2011, 648 

e conta com 22 pesquisadores de diferentes unidades da USP (FSP, FM, FD, IRI, FFLCH), 649 

6 pesquisadores de outras universidades parceiras nacionais e internacionais (Paris 13, 650 

PUC-SP, Faculdade Oswaldo Cruz, UNB, Unisinos, UNESP) e instituições parceiras 651 

(HCFMUSP, SESSP, CEPEDISA), além de 10 alunos de graduação (todos bolsistas), 1 652 

estudante de mestrado, financiamento FAPESP e 1 de doutorado. O relatório do NAP-DISA, 653 

apresentado de forma bastante detalhada, aponta que os projetos propostos para o biênio 654 

que trata o relatório, foram organizados em quatro subprojetos: 1) Poder Judiciário como 655 

assegurador de políticas públicas de saúde democraticamente formuladas; 2) Razões que 656 

instruem a tomada de decisão dos juízes; 3) Incorporação nas políticas públicas e nas 657 

decisões judiciais das deliberações de saúde tomadas no âmbito das instâncias sociais; 4) 658 

Desenvolvimento institucional para disseminação e consolidação da incorporação dos 659 

resultados de pesquisa. Estas atividades têm levado a resultados, tais como: publicação de 660 

272 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais, 232 livros e capítulos (10 661 

internacionais), organização de 86 eventos nacionais e 4 internacionais, além de 76 662 

mestrados e 58 doutorados concluídos. É apresentado plano de atividades para o período 663 

2013/2014, os subprojetos (continuidade), além de apresentar dois outros projetos: 1) 664 

Projeto Política de Regulação de drogas e medicamentos no Brasil, 2) Revisão da legislação 665 

de vigilância em saúde e emergenciais em saúde pública no Brasil. Adicionalmente, o NAP-666 
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DISA se propõe a desenvolver e aprimorar as funcionalidades no site do núcleo e dar 667 

continuidade da publicação e aprimoramento para indexação na SCIELO da Revista de 668 

Direito Sanitário. Considerando o conjunto dos resultados apresentados pelo NAP-669 

DISA/USP, sou de parecer favorável à aprovação do relatório relativo ao período de 2011-670 

2013.” 2 - PROCESSO 2011.1.9336.1.2 – ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 671 

DE QUEIROZ. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Bioenergia 672 

e Sustentabilidade - NAPBS, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de 673 

Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação 674 

do relatório bienal do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Bioenergia e Sustentabilidade - 675 

NAPBS, referente ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, 676 

favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 677 

Bioenergia e Sustentabilidade - NAPBS, referente ao período de 2011-2013. O parecer da 678 

relatora é do seguinte teor: “Trata-se de relatório para o período de 2011-2013 do Núcleo de 679 

Apoio à Pesquisa em Bioenergia e Sustentabilidade, da Escola Superior de Agricultura “Luiz 680 

de Queiroz”, sob coordenação do Prof. Dr. Antônio Roque Dechen. O NAPBS, constituído 681 

em 2011, conta com 17 pesquisadores de diferentes unidades da USP (ESALQ, IFSC, 682 

IQSC, IQ, EESC) e 3 pesquisadores associados vinculados à University of New York, além 683 

de 10 alunos de pós-graduação: 1 de mestrado e 9 de doutorado, todos com bolsas de 684 

agências de fomento (CNPq, CAPES, FAPESP). O NAPBS tem como objetivo o 685 

desenvolvimento de condições institucionais para o desenvolvimento de pesquisa básica e 686 

aplicada na área de Bioenergia, tendo como perspectiva a interdisciplinaridade. Dentre os 687 

principais resultados do NAPBS está a criação do curso de pós-graduação em Bioenergia 688 

com a participação das três universidades paulistas. O grupo de pesquisadores envolvidos 689 

no NAPBS também é responsável por orientação de 16 alunos, em cursos de pós-690 

graduação vinculados às atividades do núcleo. Outros resultados produzidos foram: a 691 

produção de 212 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais; 6 692 

livros/capítulos de livro; organização de eventos; conclusão de 42 mestrados e 39 693 

doutorados. O NAPBS captou recursos junto a agências de fomento nacionais em torno de 694 

R$ 7,5 milhões. É apresentado o plano de atividades para o biênio de 2014-2015, com a 695 

estruturação de linhas de trabalho visando atender aos objetivos do núcleo e o 696 

fortalecimento do curso de pós-graduação. Considerando o conjunto dos resultados 697 

apresentados e a relevância dos serviços propostos e realizados pelo NAPBS, sou de 698 

parecer favorável à aprovação do relatório relativo ao período de 2011-2013.” 3 - 699 

PROCESSO 2011.1.9320.1.9 – ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 700 

QUEIROZ. Relatório Bienal de Atividades do Centro de Instrumentação: Laboratório 701 

Multiusuários Centralizado de Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e Agroenergia – 702 

GA3, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à 703 
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Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do 704 

Centro de Instrumentação: Laboratório Multiusuários Centralizado de Genômica Funcional 705 

Aplicada à Agropecuária e Agroenergia – GA3, referente ao período de 2011-2013 706 

(3.4.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal 707 

de Atividades do Centro de Instrumentação: Laboratório Multiusuários Centralizado de 708 

Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e Agroenergia – GA3, referente ao período de 709 

2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se de relatório para o período de 710 

2011-2013 do Centro de Instrumentação: Laboratório Multiusuários Centralizado de 711 

Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e Agroenergia, da Escola Superior de 712 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, sob coordenação do Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho. O 713 

Centro de Instrumentação constituído em 2011, conta com 16 pesquisadores de diferentes 714 

unidades da USP (ESALQ, IME, CENA, IB, FZEA, FCF, IFSC, FM, FMVZ, FOB) e 715 

instituições parceiras (EMBRAPA). Conta ainda com 2 estudantes de mestrado (com 716 

financiamento FAPESP) e 1 de doutorado (FAPESP). O Centro de Instrumentação foi 717 

instituído tendo como objetivo o apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento 718 

tecnológico, mediante prestação de serviços nas áreas de sequenciamento e genotipagem 719 

de DNA, sequenciamento e quantificação de proteínas, identificação de biomoléculas e 720 

bioinformática; treinamento de pesquisadores nas áreas de genômica, proteômica, 721 

metabolômica e bioinformática; difusão de conhecimento na área de atuação do centro. 722 

Estas atividades têm levado a resultados, tais como: execução de 60 projetos de genômica, 723 

29 de proteômica e capacitação de mais de 50 usuários nas mais diferentes áreas de 724 

atuação do Centro de Instrumentação. Outro resultado apontado é a instalação de uma 725 

empresa de inovação tecnológica, com foco em projetos na área de genômica aplicada à 726 

conservação genética. Além destes resultados, há a indicação de 24 artigos publicados em 727 

periódicos nacionais e internacionais, 4 orientações de mestrado e de doutorado. A 728 

documentação apresenta a análise em relação às metas propostas inicialmente e o 729 

cumprimento da maioria das mesmas, com exceção de duas das metas, devido à grande 730 

demanda existente para serviços prestados pelo Centro. Há dificuldades para que 731 

plenamente estas demandas sejam atendidas, que dizem respeito à ausência de um técnico 732 

para a área de bioinformática e a não finalização da construção do prédio do Centro de 733 

Instrumentação. Considerando o conjunto dos resultados apresentados e a relevância dos 734 

serviços propostos e realizados pelo Centro de Instrumentação, sou de parecer favorável à 735 

aprovação do relatório relativo ao período de 2011-2013.” 4 - PROTOCOLADO 736 

2014.5.1821.1.9 – NÚCLEO DE PESQUISA EM PROCESSOS REDOX EM BIOMEDICINA. 737 

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina 738 

- REDOXOMA, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de 739 

Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório 740 
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bienal do Núcleo de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina - Redoxoma, referente 741 

ao período de 2011-2013 (3.4.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à 742 

aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Processos Redox 743 

em Biomedicina - REDOXOMA, referente ao período de 2011-2013. O parecer da relatora é 744 

do seguinte teor: “Trata-se de relatório para o período de 2011-2013 do Núcleo de Pesquisa 745 

em Processos Redox em Biomedicina, do Instituto de Química, sob coordenação do Prof. 746 

Dr. Paolo Di Mascio. O REDOXOMA tem produzido estudos sobre elucidação da química 747 

biológica e fisiológica celular dos processos redox, desenvolvimento de novos 748 

biomarcadores de processos redox em sistemas complexos, com foco em modelos de 749 

doenças cardiovasculares, neurovegetativas e infecciosas/inflamatórias e exposição a 750 

poluentes urbanos. O REDOXOMA foi constituído em 2011, conta com 11 pesquisadores de 751 

diferentes unidades da USP (IQ, IB, EACH, FFCLRP), 25 alunos de doutorado, sendo 24 752 

bolsistas (8 CNPq, 7 CAPES, 9 FAPESP), 7 alunos de mestrado (todos bolsistas: 5 CNPq, 1 753 

CAPES, 1 FAPESP), 10 alunos de graduação (3 CNPq, 1 CAPES, 3 FAPESP e 2 de outras 754 

agências). Dez pesquisadores têm oferecido disciplinas relacionadas às atividades do 755 

REDOXOMA. Ainda, houve a publicação de 69 artigos em periódicos nacionais e 756 

internacionais (57), 11 livros e capítulos de livros (10 estrangeiros), 6 organização de 757 

eventos (2 internacionais), 10 mestrados e 16 doutorados concluídos. O REDOXOMA tem 758 

captado significativo montante de recursos junto às agências de fomento nacionais. As 759 

dificuldades apontadas pelos pesquisadores indicam problemas a serem superados, tanto 760 

no que diz respeito aos processos de importação para viabilizar insumos para as pesquisas, 761 

a qualificação dos técnicos e pessoal administrativo envolvidos nos processos de 762 

investigação, a precária assistência técnica dos fornecedores internacionais, dentre outros 763 

aspectos. Considerando o conjunto dos resultados apresentado, bem como a programação 764 

das atividades para o próximo biênio, sou de parecer favorável à aprovação do relatório 765 

relativo ao período de 2011-2013.” 5 - PROTOCOLADO 2014.5.1812.1.0 – NÚCLEO DE 766 

PESQUISA EM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 767 

Pesquisa em Doenças Inflamatórias – NAP-DIN, referente ao período de 2011-2013. 768 

Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer 769 

do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de Pesquisa em Doenças Inflamatórias 770 

– NAP-DIN, referente ao período de 2011-2013 (22.5.2014). A CAA aprova o parecer da 771 

relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em 772 

Doenças Inflamatórias – NAP-DIN, referente ao período de 2011-2013. O parecer da 773 

relatora é do seguinte teor: “Trata-se de relatório para o período 2011-2013, do Núcleo de 774 

Pesquisa em Doenças Inflamatórias – NAP-DIN, constituído em 10/09/2011 sob A 775 

coordenação do Prof. Dr. Fernando de Queiroz Cunha. A proposta do NAP-DIN é integrar 776 

grupos de pesquisadores das áreas clínica e básica de forma a ampliar o entendimento dos 777 
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mecanismos fisiopatológicos de doenças inflamatórias (infecciosas, autoimunes, alérgicas e 778 

vasculares) permitindo a potencialização da ação dos grupos para novos alvos biológicos, 779 

desenvolvimento de novas drogas, terapias e novos métodos diagnósticos. O cronograma 780 

de atividades encontra-se, segundo as informações da documentação, alinhado ao proposto 781 

inicialmente. O NAP-DIN conta com um conjunto de pesquisadores de distintas unidades da 782 

USP do campus de Ribeirão Preto (FMRP, FCFRP, EERP, FORP), além de pesquisadores 783 

oriundos de renomadas instituições de pesquisa internacionais: Centre National de la 784 

Recherche Scientifique (CNRS - França), Glasgow University (Escócia), Yale University 785 

(EUA). A documentação apresentada indica um conjunto de 27 pesquisadores da USP, 2 de 786 

universidades estrangeiras e 1 de centro de pesquisa internacional, 41 alunos de doutorado 787 

(5 CNPq, 5 CAPES, 26 FAPESP, 1 de outra instituição somando 37 bolsistas), 18 de 788 

mestrado (6 CNPq, 8 CAPES, 1 FAPESP, somando 15 bolsistas) e 2 de iniciação científica 789 

(2 CNPq) envolvidos nas atividades do NAP-DIN. Como não se apresentam registradas 790 

atividades em cursos de pós-graduação, este conjunto de alunos em processo de formação 791 

deve estar vinculada a programas das unidades de origem dos pesquisadores principais. 792 

Dentre os resultados apresentados, é apontada a produção científica publicada de mais de 793 

300 artigos em revistas de circulação internacional. Encontram-se devidamente registrados 794 

na documentação apresentada, 189 artigos publicados em periódicos nacionais e 795 

internacionais, para os anos de 2011/2012/2013/2014. Estes traduzem os resultados 796 

científicos de importância já obtidos pelo NAP-DIN, adicionalmente são apontados 797 

resultados científicos vinculados ao encaminhamento registro de patentes (teste diagnóstico 798 

para determinação de resistência ao uso de metrotexato), aprovação de um CEPID na 799 

FAPESP, cujo tema e objetivos encontram-se alinhados ao do NAP-DIN. São também 800 

indicados que houve a formação de 30 alunos de pós-graduação, sem contudo haver o 801 

devido registro no relatório dos mesmos. O NAP-DIN apresentou os dados da captação de 802 

recursos financeiros, em um montante superior a 9 milhões de reais junto à FAPESP e cerca 803 

de EUR 294.400 de agencia internacional (FP7 Consortium Agreenet – European 804 

Comunity). Considerando o conjunto dos resultados apresentado, da alta produtividade e 805 

excelente performance na captação de recursos, sou de parecer favorável à aprovação do 806 

relatório, referente ao período 2011-2013.” 6 - PROTOCOLADO 2014.5.1815.1.9 – 807 

NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM NEUROCIÊNCIA APLICADA. Relatório Bienal de 808 

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociência Aplicada - NAPNA, referente ao 809 

período de 2011-2013. Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, 810 

com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de Apoio à 811 

Pesquisa em Neurociência Aplicada - NAPNA, referente ao período de 2011-2013 812 

(22.5.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal 813 

de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociência Aplicada - NAPNA, referente 814 
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ao período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se de relatório do 815 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociência Aplicada – NAPNA, constituído em 816 

10/09/2011 e coordenado pelo Prof. Dr. Geraldo Bussatto Filho. Na documentação 817 

apresentada há a inclusão da versão atualizada do projeto do Núcleo, que tem como foco a 818 

constituição de um espaço interdisciplinar com a missão de ‘produzir ciência e inovações 819 

tecnológicas de alto nível, voltadas para o tratamento e prevenção de transtornos 820 

neurológicos e psiquiátricos, maximizando a eficiência produtiva de grupos de excelência 821 

sediados na USP e o impacto mundial do conhecimento gerado.’ Em sua estruturação, o 822 

NAPNA conta com um conjunto de pesquisadores de distintas unidades da USP da capital 823 

(FMUSP, ICB, IP, IQ, EP, IME) e do interior (FMRP, FCFRP, FFCLRP), além de instituições 824 

associadas (Instituto de Psiquiatria, Instituto de Radiologia do HCFMUSP) que apresentam 825 

alinhamento com a temática. A documentação apresentada indica um conjunto de 69 826 

pesquisadores da USP e de instituições associadas, 6 pós-doutorados, 31 alunos de 827 

doutorado (3 CNPq, 4 CAPES, 17 FAPESP, somando 24 bolsistas), 14 de mestrado (1 828 

CNPq, 8 CAPES, 2 FAPESP, somando 11 bolsistas) e 10 de iniciação científica (2 CNPq, 1 829 

FAPESP, 2 outros) envolvidos nas atividades do NAPNA. Como não se apresentam 830 

registradas atividades em cursos de pós-graduação, este conjunto de alunos em processo 831 

de formação deve estar vinculado a programas das unidades de origem dos pesquisadores 832 

principais. Em seus resultados é apontada uma produção científica de 529 artigos 833 

publicados em periódicos nacionais e internacionais, para os anos de 2011/2012/2013, 834 

devidamente registrados no relatório. São apontados os mestrados (1) e doutorados (5) 835 

concluídos sob orientação do coordenador do NAPNA. Além destes resultados, verifica-se a 836 

captação de recursos financeiros, no montante de R$ 3.326.328,48 junto à FAPESP, 837 

mediante dois projetos temáticos sob a coordenação de pesquisadores do NAPNA, e a 838 

realização de dois eventos científicos. Considerando o conjunto dos resultados 839 

apresentados, sou de parecer favorável à aprovação do relatório referente ao período 2011-840 

2013.” Relatora: Prof.ª Dr.ª TEREZINHA DE JESUS ANDREOLI PINTO. 1 - 841 

PROTOCOLADO 2014.5.405.17.8 – FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. 842 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular n° 266167, vago em decorrência da 843 

aposentadoria do Prof. Dr. Antonio Rossi Filho. Aprovada pela Congregação em 14.2.2012. 844 

A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à permanência na Unidade do cargo de 845 

Professor Titular n° 266167, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Antonio 846 

Rossi Filho. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se, o presente, da solicitação de 847 

permanência de cargo de Professor Titular junto à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 848 

(FMRP), decorrente da aposentadoria do Professor Titular Antônio Rossi Filho, ocorrida em 849 

05/05/2014, com base nas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de Cargos de 850 

Professor Titular. As informações que embasam a presente solicitação foram apresentadas 851 
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por todos os departamentos da Unidade, tendo em vista deliberação interna que sustenta a 852 

definição, a posteriori, do departamento da FMRP que fará jus à vaga, em função do mérito 853 

individual de seus professores associados, conforme parecer da Comissão de Atividades 854 

Universitárias (folhas 147-148), aprovado pela Congregação da Unidade em 14/02/2012 855 

(folhas 146). O pedido de destinação de vaga foi aprovado pela Congregação da Unidade 856 

em 12/08/2014 (folhas 2). Verifica-se, nos autos, muito bem fundamentados, que tanto os 857 

Professores Associados quanto os Professores Titulares demonstram ampla inserção nas 858 

atividades de seus departamentos e da Unidade nos últimos 5 anos. No quadro que sintetiza 859 

a avaliação da pós-graduação na Unidade (folhas 145), verifica-se que há 4 programas de 860 

mestrado profissional na Unidade, já avaliados inicialmente com nota da CAPES (no geral, 861 

notas 3,4 e 5). Os programas de mestrado e doutorado acadêmicos têm mantido a 862 

qualidade de sua Avaliação CAPES nas últimas três avaliações, com destaque para 4 863 

programas com nota 7 e outros 4 programas com nota 6. A Tabela 10 (folhas 143), que traz 864 

o quadro geral da Unidade no tocante a docentes, apresenta números ligeiramente 865 

desequilibrados entre a relação titulares/total de docentes e associados/titulares, o que 866 

certamente se deve à diretriz interna de distribuição de vagas em função do desempenho de 867 

mérito em cada departamento. Assim, verifica-se que dos 14 departamentos listados, vários 868 

têm média superiores à média geral da Unidade19,2%), sendo que 3 têm, respectivamente, 869 

25%, 38,5% e 40,0%, enquanto que 2 departamentos têm médias muito abaixo (4,8% e 870 

7,7%). A Tabela 11 (folhas 144) reforça a relação assimétrica entre os departamentos, 871 

demonstrando 1 departamento sem Professor Titular (Departamento de Patologia e 872 

Medicina Legal) e 5 departamentos que não realizaram concursos para Professor Titular nos 873 

últimos 5 anos. Frente ao exposto, considerando os autos, nos quais fica perfeitamente 874 

demonstrado um expressivo envolvimento do corpo docente nas atividades didáticas, de 875 

pesquisa, de extensão e de gestão, e tendo em vista, também, a relação, apresentamos 876 

parecer favorável à manutenção do cargo de professor titular junto à Faculdade de Medicina 877 

de Ribeirão Preto.” 2 - PROCESSO 2014.1.668.43.0 - INSTITUTO DE FÍSICA. Solicita a 878 

permanência do cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. 879 

Dr. Dmitri Maximovitch Guitman, no Departamento de Física Nuclear. Aprovada pela 880 

Congregação em 24.04.2014. A CAA decide que a análise do processo seja feita em 881 

reunião semestral, a ser realizada nos termos do item 4.b das Diretrizes Gerais para 882 

Distribuição de Cargos de Professor Titular, em 01.06.2015. 3 - PROCESSO 883 

2009.1.598.47.0 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA. Solicita reconsideração da decisão da 884 

CAA, de 17.08.2009 e 29.11.2013, que negou o pedido de permanência do cargo de 885 

Professor Titular nº 1026453, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Eda 886 

Terezinha de Oliveira Tassara, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. 887 

Aprovada pela Congregação em 19.08.2014. A CAA aprova o parecer do relator, contrário 888 
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ao pedido de reconsideração das decisões da CAA, de 17.08.2009 e 29.11.2013, que 889 

negaram o pedido de permanência no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do 890 

cargo de Professor Titular nº 1026453, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª 891 

Eda Terezinha de Oliveira Tassara. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se, o 892 

presente, da solicitação de permanência de cargo de Professor Titular, em RDIDP, junto ao 893 

Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (PST), do Instituto de Psicologia, 894 

decorrente da aposentadoria do Professor Titular Eda Terezinha de Oliveira Tassara, com 895 

base nas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular. A 896 

solicitação em tela foi originalmente apresentada pelo Departamento de Psicologia Social e 897 

do Trabalho em 24/06/2009 (folhas 2) e reapresentada em 06/08/2013 (folhas 14-15). Em 898 

ambos os momentos, a solicitação recebeu pareceres desfavoráveis dos respectivos 899 

relatores – que foram igualmente acolhidos pela CAA/USP. A atual solicitação foi 900 

apresentada pelo PST em 13/10/2014 (folhas 36-38) e aprovada pela Congregação da 901 

Unidade em 20/10/2014 (folhas 39). Como pode ser verificado nos autos (folhas 42-53), as 902 

condições acadêmicas do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho evoluíram 903 

satisfatoriamente, desde a primeira apresentação de solicitação de permanência do cargo 904 

de professor titular, de modo que, atualmente, contemplam os aspectos formais previstos 905 

nas Diretrizes Gerais acima mencionadas. Contudo, há fatos novos que devem ser 906 

observados quando da análise global do tema, fatos estes representados pelas solicitações 907 

de permanência de claro docente propostas pelo próprio PST (processo 2014.1.749.47.3) e 908 

pelo Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da 909 

Personalidade (processo 2014.1.748.47.7), respectivamente relativos às aposentadorias do 910 

Professor Titular Paulo de Salles Oliveira e da Professora Titular Maria Cristina Machado 911 

Kupfer. Dentre as várias informações disponíveis – e considerando que os dados relativos à 912 

qualidade acadêmica contemplam satisfatoriamente os patamares universitários –, cabe 913 

destaque para o fato de que, no PST, não há concurso para professor titular desde 2008. Há 914 

que se considerar, também, que, na Unidade, houve concurso, nos últimos 5 anos, para 10 915 

vagas de titulares nos outros três departamentos: 3 (PSA), 4 (PSE) e 3 (PSC). Como 916 

resultado, dois departamentos atingiram a média de titulares/docentes: 22% (PSC) e 21% 917 

(PSE). Quanto aos departamentos ora pleiteantes, o PST conta com 3 professores titulares, 918 

5 professores associados e 11 professores doutores, com proporção entre titulares/docentes 919 

de 17% (abaixo da média USP). Já, no PSA, que conta com 13 doutores, 6 associados e 3 920 

titulares, a proporção também está abaixo da média USP (titulares/docentes), sendo de 921 

14%. A média da Unidade é de 18% (titulares/docentes). Considerando os pareceres já 922 

exarados, a documentação apresentada nos autos (processos 2009.1.598.47.0, 923 

2014.1.749.47.3 e 2014.1.748.47.7) e as solicitações em apreço, opino que a Unidade 924 

deveria ser contemplada com a permanência de duas das três vagas em questão, o que 925 
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permitiria o alcance dos seguintes patamares na relação titulares/docentes entre os dois 926 

departamentos em tela: 21% no PST e 17% no PSA. Nesse sentido, a Unidade alcançaria o 927 

índice de 20%, percentual que corresponde à média da USP (em 2014) e que deveria ser 928 

buscado doravante, harmonizando a distribuição de titulares/docentes entre seus quatro 929 

departamentos. Desta forma, meu parecer é contrário ao pedido de reconsideração da 930 

decisão da CAA, de 17/08/2009 e 29/11/2013, que negou o pedido de permanência do 931 

cargo de Professor Titular nº 1026453, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª 932 

Eda Terezinha de Oliveira Tassara, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. 933 

Cumpre ressaltar que este cargo de Professor Titular já pertence ao banco da 934 

Universidade.” 4 - PROCESSO 2014.1.748.47.7 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA. Solicita a 935 

permanência do cargo de Professor Titular nº 174211, vago em decorrência da 936 

aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Machado Kupfer, no Departamento de Psicologia 937 

da Aprendizagem do Desenvolvimento e da Personalidade. Aprovada pela Congregação em 938 

20.10.2014. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de 939 

Professor Titular nº 174211, vago em decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria 940 

Cristina Machado Kupfer, no Departamento de Psicologia da Aprendizagem do 941 

Desenvolvimento e da Personalidade. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se, o 942 

presente, da solicitação de permanência de cargo de Professor Titular, em RDIDP, junto ao 943 

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade 944 

(PSA), do Instituto de Psicologia, decorrente da aposentadoria do Professor Titular Maria 945 

Cristina Machado Kupfer, com base nas Diretrizes Gerais para Distribuição e Concessão de 946 

Cargos de Professor Titular. A solicitação em tela foi apresentada pelo Departamento de 947 

Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade em 10/10/2014 948 

(folhas 2), sendo aprovada pela Congregação da Unidade em 20/10/2014 (folhas 7). Como 949 

pode ser verificado nos autos (folhas 9-22), as condições foram apresentadas 950 

satisfatoriamente e contemplam os aspectos formais previstos nas Diretrizes Gerais acima 951 

mencionadas. Contudo, há fatos concorrentes que devem ser observados quando da 952 

análise global do tema, fatos estes representados pelas solicitações de permanência de 953 

claro docente propostas pelo PST (processos 2009.1.598.47.0 e 2014.1.749.47.3), 954 

respectivamente relativos às aposentadorias do Professor Titular Eda Terezinha de Oliveira 955 

Tassara e do Professor Titular Paulo de Salles Oliveira. Dentre as várias informações 956 

disponíveis – e considerando que os dados relativos à qualidade acadêmica contemplam 957 

satisfatoriamente os patamares universitários –, cabe destaque para o fato de que, no PST, 958 

não há concurso para professor titular desde 2008. Há que se considerar, também, que, na 959 

Unidade, houve concurso, nos últimos 5 anos, para 10 vagas de titulares nos outros três 960 

departamentos: 3 (PSA), 4 (PSE) e 3 (PSC). Como resultado, dois departamentos atingiram 961 

a média de titulares/docentes: 22% (PSC) e 21% (PSE). Quanto aos departamentos ora 962 
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pleiteantes, o PST conta com 3 professores titulares, 5 professores associados e 11 963 

professores doutores, com proporção entre titulares/docentes de 17% (abaixo da média 964 

USP). Já, no PSA, que conta com 13 doutores, 6 associados e 3 titulares, a proporção 965 

também está abaixo da média USP (titulares/docentes), sendo de 14%. A média da Unidade 966 

é de 18% (titulares/docentes). Considerando a documentação apresentada nos autos 967 

(processos 2009.1.598.47.0, 2014.1.749.47.3 e 2014.1.748.47.7) e as solicitações em 968 

apreço, opino que a Unidade deveria ser contemplada com a permanência de duas das três 969 

vagas em questão, o que permitiria o alcance dos seguintes patamares na relação 970 

titulares/docentes entre os dois departamentos em tela: 21% no PST e 17% no PSA. Nesse 971 

sentido, a Unidade alcançaria o índice de 20%, percentual que corresponde à média da USP 972 

(em 2014) e que deveria ser buscado doravante, harmonizando a distribuição de 973 

titulares/docentes entre seus quatro departamentos. Desta forma, meu parecer é favorável à 974 

permanência do cargo de Professor Titular nº 174211, vago em decorrência da 975 

aposentadoria da Profa. Dra. Maria Cristina Machado Kupfer, no Departamento de 976 

Psicologia da Aprendizagem do Desenvolvimento e da Personalidade.” 5 - PROCESSO 977 

2014.1.749.47.3 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA. Solicita a permanência do cargo de 978 

Professor Titular nº 174327, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Paulo de 979 

Salles Oliveira, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Aprovada pela 980 

Congregação em 20.10.2014. A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à a 981 

permanência do cargo de Professor Titular nº 174327, vago em decorrência da 982 

aposentadoria do Prof. Dr. Paulo de Salles Oliveira, no Departamento de Psicologia Social e 983 

do Trabalho. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Trata-se, o presente, da solicitação 984 

de permanência de cargo de Professor Titular, em RDIDP, junto ao Departamento de 985 

Psicologia Social e do Trabalho (PST), do Instituto de Psicologia, decorrente da 986 

aposentadoria do Professor Titular Paulo de Salles Oliveira, com base nas Diretrizes Gerais 987 

para Distribuição e Concessão de Cargos de Professor Titular. A solicitação em tela foi 988 

apresentada pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho em 13/10/2014 (folhas 989 

2), sendo aprovada pela Congregação da Unidade em 20/10/2014 (folhas 8). Como pode 990 

ser verificado nos autos (folhas 10-22), as condições foram apresentadas satisfatoriamente 991 

e contemplam os aspectos formais previstos nas Diretrizes Gerais acima mencionadas. 992 

Contudo, há fatos concorrentes que devem ser observados quando da análise global do 993 

tema, fatos estes representados pelas solicitações de permanência de claro docente 994 

propostas pelo próprio PST (processo 2009.1.598.47.0) e pelo Departamento de Psicologia 995 

da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade (processo 2014.1.748.47.7), 996 

respectivamente relativos às aposentadorias da Professora Titular Eda Terezinha de Oliveira 997 

Tassara e da Professora Titular Maria Cristina Machado Kupfer. Dentre as várias 998 

informações disponíveis – e considerando que os dados relativos à qualidade acadêmica 999 
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contemplam satisfatoriamente os patamares universitários –, cabe destaque para o fato de 1000 

que, no PST, não há concurso para professor titular desde 2008. Há que se considerar, 1001 

também, que, na Unidade, houve concurso, nos últimos 5 anos, para 10 vagas de titulares 1002 

nos outros três departamentos: 3 (PSA), 4 (PSE) e 3 (PSC). Como resultado, dois 1003 

departamentos atingiram a média de titulares/docentes: 22% (PSC) e 21% (PSE). Quanto 1004 

aos departamentos ora pleiteantes, o PST conta com 3 professores titulares, 5 professores 1005 

associados e 11 professores doutores, com proporção entre titulares/docentes de 17% 1006 

(abaixo da média USP). Já, no PSA, que conta com 13 doutores, 6 associados e 3 titulares, 1007 

a proporção também está abaixo da média USP (titulares/docentes), sendo de 14%. A 1008 

média da Unidade é de 18% (titulares/docentes). Considerando a documentação 1009 

apresentada nos autos (processos 2009.1.598.47.0, 2014.1.749.47.3 e 2014.1.748.47.7) e 1010 

as solicitações em apreço, opino que a Unidade deveria ser contemplada com a 1011 

permanência de duas das três vagas em questão, o que permitiria o alcance dos seguintes 1012 

patamares na relação titulares/docentes entre os dois departamentos em tela: 21% no PST 1013 

e 17% no PSA. Nesse sentido, a Unidade alcançaria o índice de 20%, percentual que 1014 

corresponde à média da USP (em 2014) e que deveria ser buscado doravante, 1015 

harmonizando a distribuição de titulares/docentes entre seus quatro departamentos. Desta 1016 

forma, meu parecer é favorável à permanência do cargo de Professor Titular nº 174327, 1017 

vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Paulo de Salles Oliveira, no 1018 

Departamento de Psicologia Social e do Trabalho.” 6 - PROTOCOLADO 2014.5.1807.1.6 – 1019 

NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA NUMEC-MACLINC. Relatório Bienal de Atividades do 1020 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Modelagem Estocástica e Complexidade – Projeto 1021 

Matemática, Computação, Linguagem e Cérebro - NUMEC-MaCLinC, referente ao período 1022 

de 2011-2013 (3.4.2014). Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: 1023 

recomenda, com base no parecer do relator, a aprovação do relatório bienal do Núcleo de 1024 

Apoio à Pesquisa em Modelagem Estocástica e Complexidade – Projeto Matemática, 1025 

Computação, Linguagem e Cérebro - NUMEC-MaCLinC, referente ao período de 2011-2013 1026 

(4.3.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal 1027 

de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Modelagem Estocástica e Complexidade – 1028 

Projeto Matemática, Computação, Linguagem e Cérebro - NUMEC-MaCLinC, referente ao 1029 

período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Recomenda a aprovação 1030 

do Relatório de Avaliação Periódica dos Núcleos de Apoio à Pesquisa – Núcleo de Apoio à 1031 

Pesquisa – Modelagem Estocástica e Complexidade – Projeto Matemática, Computação, 1032 

Linguagem e Cérebro – NUMEC-MACLINC, tendo por base a leitura dos autos e o parecer 1033 

exarado às folhas 17 – que fora aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa da 1034 

Pró-reitoria de Pesquisa em 03/04/2014, conforme despacho, em 19/11/2014, da Prof.ª Dr.ª 1035 

Roseli Aparecida Francelin Romero( folhas 18).” 7 - PROCESSO 2011.1.9335.1.6 – 1036 
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INSTITUTO OCEANOGRAFICO. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à 1037 

Pesquisa Oceano Sustentável - OceanoS, referente ao período de 2011-2013. Parecer da 1038 

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a 1039 

aprovação do relatório bienal do Núcleo de Apoio à Pesquisa Oceano Sustentável - 1040 

OceanoS, referente ao período de 2011-2013(3.4.2014). A CAA aprova o parecer da 1041 

relatora, favorável à aprovação do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à 1042 

Pesquisa Oceano Sustentável - OceanoS, referente ao período de 2011-2013. O parecer da 1043 

relatora é do seguinte teor: “Recomendo a aprovação do Relatório de Avaliação Periódica 1044 

dos Núcleos de Apoio à Pesquisa – Núcleo de Apoio à Pesquisa Oceano Sustentável, tendo 1045 

por base a leitura dos autos e o parecer exarado às folhas 138 – que fora aprovado pela 1046 

Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa em 03/04/2014, 1047 

conforme despacho, em 19/11/2014, da Profa. Dra. Roseli Aparecida Francelin Romero 1048 

(folhas 139).” 8 - PROTOCOLADO 2014.5.1813.1.6 – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA 1049 

DE FLUIDOS COMPLEXOS. Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa 1050 

de Fluidos Complexos - NAP-FCx, referente ao período de 2011-2013. Parecer da Câmara 1051 

de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, com base no parecer do relator, a 1052 

aprovação do relatório bienal do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Fluidos Complexos - NAP-1053 

FCx (3.4.2014). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à aprovação do Relatório 1054 

Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Fluidos Complexos - NAP-FCx, 1055 

referente a o período de 2011-2013. O parecer da relatora é do seguinte teor: “Recomendo 1056 

a aprovação do Relatório de Avaliação Periódica dos Núcleos de Apoio à Pesquisa – Núcleo 1057 

de Apoio à Pesquisa - Fluidos Complexos - NAP-FCx, tendo por base a leitura dos autos e o 1058 

parecer exarado às folhas 13 - que fora aprovado pela Câmara de Núcleos de Apoio à 1059 

Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa em 03/04/2014, conforme despacho, em 19/1/2014, da 1060 

Prof.ª Dr.ª Roseli Aparecida Francelin Romero (folhas 14). 9 - PROCESSO 2012.1.2277.5.4 1061 

– FACULDADE DE MEDICINA. Proposta de alteração do artigo 93 do Estatuto da USP. 1062 

Ofício do Vice-Diretor no exercício da Diretoria da FM, Prof. Dr. José Otávio Costa Auler 1063 

Júnior, ao M. Reitor, encaminhando proposta de alteração do Estatuto da Universidade, 1064 

aprovada pela Congregação em sessão realizada em 14.12.2012. Texto Atual: Artigo 93 - A 1065 

Universidade e as Unidades poderão conceder o título de Professor Emérito a seus 1066 

professores aposentados que se hajam distinguido por atividades didáticas e de pesquisa ou 1067 

contribuído, de modo notável, para o progresso da Universidade. Parágrafo único - A 1068 

concessão do título dependerá de aprovação de dois terços, respectivamente, dos 1069 

componentes do Conselho Universitário ou das Congregações. Texto Proposto: Artigo 93 - 1070 

A Universidade e as Unidades poderão conceder o título de Professor Emérito a seus 1071 

professores aposentados que se hajam distinguido por atividades didáticas e de pesquisa ou 1072 

contribuído, de modo notável, para o progresso da Universidade. § 1º - A Concessão do 1073 
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título dependerá de aprovação de dois terços dos componentes do Conselho Universitário. § 1074 

2º - As Unidades, em seus regimentos, definirão a forma de concessão do título, podendo 1075 

optar entre a aprovação por dois terços dos membros da Congregação ou por dois terços do 1076 

quórum de instalação das sessões da Congregação, realizadas em primeira ou segunda 1077 

convocação. Parecer da PG: sob o prisma jurídico-formal, nada impede que se estabeleçam 1078 

distinções entre as Unidades quanto à definição do quórum de aprovação da concessão do 1079 

título de Professor Emérito pelas respectivas Congregações, justamente porque a 1080 

possibilidade de regramento distinto entre elas estaria prevista no próprio Estatuto. Sopesa, 1081 

por oportuno, que a distinção pretendida, conquanto válida no plano jurídico, pode gerar 1082 

eventuais controvérsias acadêmicas acerca da valoração do título entre as Unidades da 1083 

Universidade (27.5.2013). O processo é retirado de pauta, tendo em vista a ausência da 1084 

relatora e a necessidades de maiores esclarecimentos. Relator: Prof. Dr. VALDECIR DE 1085 

ASSIS JANASI. 1 - PROCESSO 2014.1.698.6.2 - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA. 1086 

Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 138819, vago em decorrência da 1087 

aposentadoria do Prof. Dr. Chester Luiz Galvao Cesar, no Departamento de Epidemiologia. 1088 

Aprovada pela Congregação em 11.9.2014. O processo é retirado de pauta, a fim de que 1089 

seja analisado em conjunto com outros processos de solicitação de cargo de Professor 1090 

Titular da mesma Unidade. 2 - PROCESSO 2014.1.687.6.0 - FACULDADE DE SAÚDE 1091 

PÚBLICA. Solicita a permanência do cargo de Professor Titular nº 266850, vago em 1092 

decorrência da aposentadoria da Prof.ª Dr.ª Maria Lucia Lebrao, do Departamento de 1093 

Epidemiologia, na Unidade e sua transferência para Departamento de Nutrição. Aprovada 1094 

pela Congregação em 11.9.2014. O processo é retirado de pauta, a fim de que seja 1095 

analisado em conjunto com outros processos de solicitação de cargo de Professor Titular da 1096 

mesma Unidade. 3 - PROCESSO 2011.1.671.43.1 - INSTITUTO DE FÍSICA. Proposta de 1097 

Reformulação da Estrutura Curricular do Curso de Bacharelado em Física para o ano de 1098 

2015, com a extinção da Habilitação - Pesquisa Básica em Física e da Habilitação em 1099 

Astronomia, abrangendo ingressantes, a partir de 2015. Aprovada pela Comissão de 1100 

Graduação em 11.04.2014 e pela Congregação em 24.04.2014. Parecer da CCV: aprova o 1101 

parecer do relator, Prof. Dr. Luís Gustavo Marcassa, favorável à reformulação curricular do 1102 

curso de Bacharelado em Física com a extinção da Habilitação Pesquisa Básica em Física e 1103 

da Habilitação em Astronomia (5.9.2014). Parecer do CG: aprova a manifestação da 1104 

Câmara Curricular e do Vestibular (21.08.2014). A CAA aprova o parecer do relator, 1105 

favorável à Proposta de Reformulação da Estrutura Curricular do Curso de Bacharelado em 1106 

Física para o ano de 2015, com a extinção da Habilitação - Pesquisa Básica em Física e da 1107 

Habilitação em Astronomia, abrangendo ingressantes, a partir de 2015. O parecer do relator 1108 

é do seguinte teor: “Trata-se de proposta de reformulação da estrutura curricular do curso de 1109 

Bacharelado em Física, oferecido pelo Instituto de Física, aprovada pela Congregação em 1110 
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24/04/2014 e pelo Conselho de Graduação em 21/08/2014. A proposta propõe como 1111 

alterações principais a eliminação das habilitações atualmente existentes (Pesquisa Básica 1112 

e Astronomia), a diminuição do número de créditos para o mínimo exigido pelo MEC (160), o 1113 

aumento da proporção de disciplinas optativas (que passam a compor 30% dos créditos) e a 1114 

reformulação das disciplinas do ciclo básico Física I a lV e Física Experimental I a lV. A 1115 

justificativa apresentada pela Unidade é bastante detalhada e consistente, e teve o apoio 1116 

dos 6 departamentos do lF, que foram consultados sobre os seus principais aspectos. Em 1117 

vista do exposto, meu parecer é favorável à aprovação.” Nada mais havendo a tratar, o 1118 

Senhor Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião às 17h40. 1119 

Do que, para constar, eu __________________________________, Renata de Góes C. P. 1120 

T. dos Reis, Analista Acadêmico da Secretaria Geral, designada pelo Senhor Secretário 1121 

Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores 1122 

Conselheiros presentes à sessão em que a mesma for discutida e aprovada, e por mim 1123 

assinada. São Paulo, 9 de fevereiro de 2015. 1124 


