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350ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. 1 

Ata. Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas, 2 

reúne-se, excepcionalmente por sistema de videoconferência, em virtude das 3 

tratativas de combate ao COVID-19, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a 4 

presidência do Professor Doutor Luiz Henrique Catalani e com a presença dos 5 

seguintes Senhores Conselheiros: Eduardo Henrique Soares Monteiro, Maria 6 

Arminda do Nascimento Arruda, Pietro Ciancaglini, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros 7 

Filho e Elisabete de Santis Braga da Graça Saraiva. Presente ainda, o Senhor 8 

Secretário Geral, Prof. Dr. Pedro Vitoriano Oliveira. Justificou a ausência o 9 

Conselheiro Marcos Silveira Buckeridge sendo substituído por sua suplência. 10 

Ausente o representante discente Sr. Felipe Simoni Farias. PARTE I – 11 

EXPEDIENTE – Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os 12 

trabalhos informando não ter comunicações a fazer. Assim, passa a palavra aos 13 

Senhores Conselheiros. O Prof. Dr. Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho indaga 14 

acerca a prorrogação da quarentena até o dia 10.05.2020. O Senhor Secretário 15 

Geral informa que a USP acompanha a decisão do governo do estado e, conforme 16 

pronunciamento do Senhor Governador, o plano envolve uma retomada criteriosa. 17 

Assim, julga importante um comunicado do M. Reitor sobre as medidas a serem 18 

adotadas pela USP. O Conselheiro Pietro Ciancaglini concorda, julgando que as 19 

escolas terão um retorno lento e progressivo e salienta que grande parte dos 20 

funcionários em Ribeirão Preto estão no grupo de risco da pandemia. Aborda, 21 

ainda, que na Alemanha aventou-se a possibilidade do retorno às aulas com os 22 

alunos que estão para finalizar seus cursos. A Conselheira Elisabete de Santis 23 

Braga da Graça Saraiva comunica que, conforme informações da imprensa, no dia 24 

08 de maio, o Governador do Estado dará novas orientações. O Conselheiro 25 

Eduardo Henrique Soares Monteiro diz que ontem (23.04.2020), na reunião da 26 

Congregação, apurou-se que na ECA também há um grande contingente de 27 

pessoas, inclusive docentes, no grupo de risco. A seguir, o Senhor Presidente 28 

coloca em discussão e votação a Ata da 349ª Sessão, realizada em 27.03.2020. A 29 

Conselheira Maria Arminda do Nascimento Arruda solicita reparo na Ata da 349ª 30 

Sessão, visto entender que a mesma não reflete suas reais manifestações no que 31 

concerne ao debate sobre a reestruturação da FFCLRP. O Sr. Presidente ressalta 32 

que o documento demonstra o ocorrido na reunião sugerindo constar da Ata da 33 

presente reunião os adendos solicitados pela Professora, o que segue:  A 34 
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Conselheira Maria Arminda do Nascimento Arruda informa que não esteve 35 

presente na 346ª Reunião da Comissão de Atividades Acadêmicas, realizada em 36 

18.11.2019, na qual foi discutido o Processo 2019.1.569.59.3 - Proposta de 37 

reestruturação da FFCLRP-USP incluindo a criação de novas Unidades de Ensino 38 

e Pesquisa: Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação (ICTI) e Instituto de 39 

Ciências da Vida (ICV). Salienta, ainda, que solicitou ao Senhor Secretário Geral 40 

que fosse reencaminhado aos membros da CAA a demonstração, registrada em 41 

Ata, de que ela não esteve presente durante a discussão do tema. Em votação a 42 

Ata da 349ª Sessão é aprovada, por unanimidade, devendo constar da presente 43 

Ata o adendo solicitado pela Professora. Ato sucessivo, o Senhor Secretário Geral 44 

informa que existem várias solicitações de cargo de Professor Titular nos moldes 45 

Supradepartamentais, contudo o Grupo de Trabalho, designado pelo M. Reitor, 46 

está finalizando a Resolução que tratará da matéria. Em seguida, o Sr. Presidente 47 

passa à PARTE II - ORDEM DO DIA. A. DELIBERAÇÃO SOBRE A 48 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR TITULAR PARA MUSEUS E 49 

INSTITUTOS ESPECIALIZADOS. Inicialmente o Sr. Presidente faz um histórico 50 

acerca dos Museus e Institutos especializados destacando a forma como se davam 51 

os pedidos de criação de cargo até a aprovação pelo Conselho Universitário, em 52 

2015, dos critérios hoje aplicados pela CAA. Desde então, a Comissão estuda 53 

formas de analisar as solicitações dos Museus e Institutos especializados, 54 

destacando, sobretudo, as especificidades de cada um. Expõe, também, que o M. 55 

Reitor criou um Grupo de Trabalho para analisar o assunto, contudo após vários 56 

debates o assunto retornou à CAA. O Prof. Dr. Tarcísio Eloy Pessoa de Barros 57 

Filho apresenta um histórico sobre o Instituto de Medicina Tropical que já fez parte 58 

da Faculdade de Medicina, transformou-se em Instituto e agora retorna àquela 59 

Faculdade na forma de Centro. A Profª. Drª. Maria Arminda do Nascimento Arruda 60 

faz um histórico sobre os Museus e Institutos, destaca a situação dos mesmos no 61 

âmbito institucional e no que se à diminuição do número de docentes. Aborda as 62 

experiências vivenciadas pelo IMT e diz que as mesmas não poderão ser adotas 63 

pelos outros órgãos porque cada um tem sua especificidade. A Profª. Drª. Elisabete 64 

de Santis Braga da Graça Saraiva concorda com a Profa. Dra. Maria Arminda 65 

expondo que ao fazer a avaliação do plano institucional dos Museus e Institutos 66 

eram analisadas as características de cada um, suas metas e missões dado aos 67 

seus universos heterogênicos. O Prof. Dr. Pietro Ciancaglini aborda que o assunto 68 
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deverá ser discutido amplamente, visto que a questão não tem solução única 69 

sobretudo pela diversidade e variedade de ações desenvolvidas pelos Museus e 70 

Institutos. O Prof. Dr. Eduardo Henrique Soares Monteiro observa que é lógico não 71 

estar se discutindo o mérito ou a importâncias desses órgãos, mas sim como tratar 72 

essa questão complexa de como se dará a solicitação de cargos nesses locais. 73 

Dada às manifestações, o Senhor Presidente solicita à Secretaria Geral 74 

providenciar a compilação dos dados dos Museus e Institutos Especializados, 75 

dentre eles os projetos acadêmicos e históricos da criação e funcionamento dos 76 

mesmos para subsidiar as próximas discussões da Comissão. O Senhor Secretário 77 

Geral lembra que, na última distribuição, cargos docentes foram atribuídos aos 78 

Museus e Institutos Especializados. Ou seja, isso é um sinalizador significativo da 79 

Universidade de que eles são importantes e deverão continuar fazendo parte da 80 

Universidade. Observa que os números relativos a esse processo também 81 

constarão da compilação a ser feita pela Secretaria Geral. O Prof. Dr. Luiz 82 

Henrique Catalani, Presidente da CAA, tece considerações finais acerca das 83 

manifestações dos Senhores Conselheiros concluindo que o pleito dos Museus e 84 

Institutos Especializados deverá ser analisado mais detidamente pela Comissão, 85 

reforçando que, de fato, as soluções podem ser múltiplas para o conjunto que é 86 

heterogêneo. B. SOLICITAÇÃO DE PERMANÊNCIA - FLUXO CONTÍNUO (Item 87 

4a das "Diretrizes gerais para distribuição de cargos de Professor Titular") 88 

Relator: Prof. Dr. LUIZ HENRIQUE CATALANI. PROCESSO 20.1.810.25.0 – 89 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - Processo Sistema GR # 1096 - 90 

Solicita a permanência no Departamento de Origem (com média de 20%) do cargo 91 

de Professor Titular n° 162060, vago em virtude da aposentadoria da Profa. Dra. 92 

Ana Lucia Alvares Capelozza no Departamento de Cirurgia, Estomatologia, 93 

Patologia e Radiologia (BAE). Aprovado pela Congregação em 11/03/2020. 94 

Decisão da CAA: retorna os autos à Unidade para que esta providencie: “ (i) a 95 

incorporação da lista de Professores considerados extra-FOB e que têm sido 96 

excluídos nos processos de distribuição de cargos titulares; (ii) uma análise dos 97 

Professores Associados do BAE, à luz dos critérios de habilitação propostos pela 98 

Unidade” e (iii) um posicionamento sobre a fragmentação departamental e a 99 

realização de concursos de Professor Titular com apenas 1 (um) candidato inscrito. 100 

Relator: Prof. Dr. MARCOS SILVEIRA BUCKERIDGE - PROCESSO 101 

20.1.810.25.0 – INSTITUTO DE PSICOLOGIA - Processo Sistema GR # 1114 - 102 
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Solicita a permanência no Departamento de Origem (com média de 22,2%) do 103 

cargo de Professor Titular n° 1026445, vago em virtude da aposentadoria do Prof. 104 

Dr. Jose Leon Crochik no Departamento de Psicologia da Aprendizagem, 105 

Desenvolvimento e Personalidade (PSA). Aprovado pela Congregação em 106 

02/02/2020. Decisão da CAA: Matéria retirada de pauta. Ato sucessivo, o Senhor 107 

Presidente e os Membros da Comissão discutem e aprovam as datas das 108 

próximas reuniões, sem prejuízo de possíveis alterações a serem informadas aos 109 

Conselheiros: 29 de maio, 6ª. feira, 9h00; e 06.07.2020, 2ª. feira, 13h00. Nada mais 110 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, dando por 111 

encerrada a reunião às 11h00. Do que, para constar, eu 112 

___________________________, Luan Felipe Novak Noboa, Técnico para 113 

Assuntos Administrativos, designado pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei 114 

que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros 115 

presentes à sessão em que a mesma for discutida e aprovada, e por mim assinada. 116 

São Paulo, 24 de abril de 2020. 117 


