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257ª Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Ao
primeiro dia do mês de julho de dois mil e dez, às dez horas, reúne-se na Sala da Congregação
do Instituto de Biociências, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof.
Dr. Welington Braz Carvalho Delitti e com o comparecimento dos seguintes Senhores
Conselheiros: Professores Doutores Benedito Carlos Maciel, Emma Otta, Flávio Ulhoa Coelho
e Luiz Roberto Giorgetti de Britto. Justificou sua ausência o Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro.
Presente, também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE:
Havendo número legal, o Sr. Presidente declara aberta a sessão informando que, em virtude de
algumas Unidades terem solicitado prorrogação do prazo para entrega das novas solicitações
de cargos de Professor Titular para o próximo processo de avaliação conjunta, a Secretaria
Geral deve informar àquelas que solicitarem, que os processos poderão ser entregues até o dia
20 de agosto de 2010. Pergunta se os Senhores Conselheiros têm alguma observação a fazer
com relação ao documento que está sendo elaborado para servir de subsídio ao pedido de novos
cargos de Professor Titular, a ser enviado ao M. Reitor. Não havendo nenhuma observação, o
documento é considerado aprovado. A seguir, o Sr. Presidente coloca em discussão e votação a
ata da 256ª sessão, realizada em 17.05.10, sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra o
Prof. Benedito tece comentários sobre a questão de não haver regras definidas para a aceitação,
nas Unidades, de candidatos à Livre-Docência, o que é um problema na sua Unidade, a
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Compara o caso da USP com a Unicamp e Unesp, as
quais têm regras muito bem detalhadas para o indivíduo pleitear a Livre-Docência. Na USP,
nunca se pensou nisso. O Sr. Presidente comenta que no Instituto de Biociências há o mesmo
problema presente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e salienta que tem sido
discutida a idéia de um estabelecimento de critérios mínimos para esses casos. O Prof. Britto
mostra-se preocupado com o estabelecimento de critérios mínimos, pois se uma banca reprovar
um candidato, este poderá entrar na Justiça contra essa decisão. O Sr. Secretário Geral explica
que a Livre-Docência, desde a reforma do ensino, passou a ser um patamar natural. As bancas
ficam constrangidas ao analisarem memoriais de indivíduos imaturos, que não fizeram
orientações, por exemplo. Existem aqueles que pensam em propor que seja estabelecido que o
candidato à Livre-Docência tenha, por exemplo, o mínimo de cinco anos como Doutor. O Sr.
Presidente sugere que a CAA poderia consultar as Unidades sobre esse assunto. Assim sendo, o
Prof. Benedito propõe trazer, na próxima reunião da Comissão, um esboço dessa consulta que
poderia ser feita às Unidades. PARTE II - ORDEM DO DIA: Em discussão: CRIAÇÃO DE
ÓRGÃO DE INTEGRAÇÃO - INSTITUTO ESPECIALIZADO. Relator: Prof. Dr.
BENEDITO CARLOS MACIEL - 1. - PROCESSO 2005.1.4034.3.8 - ESCOLA
POLITÉCNICA - Proposta de criação de Órgão de Integração - Instituto Especializado Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente - CEPEMA, em Cubatão. - Ofício do
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Presidente da Comissão de Institucionalização do CEPEMA,
Prof. Dr. Armando Corbani Ferraz, à Magnífica Reitora, Profª Drª Suely Vilela, informando
que, em atendimento à Portaria GR 3678, de 07.04.2006, com a incumbência de elaborar
proposta acadêmica e institucional para funcionamento e gestão do Centro de Capacitação e
Pesquisa em Meio Ambiente - CEPEMA, em Cubatão, SP, a Comissão Especial constituída
pelos signatários desta, por unanimidade, deliberou que a melhor forma para realização da
presente proposta deve ser através de um Instituto Especializado (28.06.06). - Parecer da
CLR: aprova o parecer do relator, favorável à proposta de Regimento do Centro de
Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente - CEPEMA (20.04.10). A CAA aprova o parecer
do relator, favorável à proposta de criação do Órgão de Integração - Instituto Especializado Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente - CEPEMA, em Cubatão. O parecer do
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relator é do seguinte teor: "A Portaria GR 3678, de 07.04.2006, instituiu Comissão Especial
com a incumbência de elaborar proposta acadêmica e institucional para funcionamento e
gestão do Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente - CEPEMA, em Cubatão, SP.
Essa Comissão deliberou que a melhor forma para efetivação da presente proposta deve ser
através de um Instituto Especializado (28.06.06). A Comissão de Institucionalização do
CEPEMA elaborou um Regimento que foi analisado e, finalmente aprovado pela Consultoria
Jurídica da Universidade em 29/03/2010. Posteriormente, a CLR também aprovou o parecer do
relator, favorável à proposta de Regimento do Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio
Ambiente - CEPEMA (20.04.10). No que respeita aos aspectos acadêmicos, a proposta está
bem estruturada, os objetivos do Centro bem definidos e a organização funcional
adequadamente articulada com as Unidades de ensino e pesquisa da Universidade afins ao
projeto. Com base nestes elementos, o parecer é favorável à criação do Centro de Capacitação e
Pesquisa em Meio Ambiente - CEPEMA, como um Instituto Especializado da USP, sediado
em Cubatão." Em discussão: PERMANÊNCIA DE CARGO DE PROFESSOR TITULAR
NO DEPARTAMENTO. Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE
BRITTO - 1. - PROTOCOLADO 2010.5.406.8.1 - FACULDADE DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular
n° 266.604, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Shozo Motoyama, no
Departamento de História. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do
cargo de Professor Titular n° 266.604, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr.
Shozo Motoyama, no Departamento de História. Entretanto, a CAA lembra que ocorrendo
vacância no Departamento, o cargo deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da Universidade.
O parecer do relator é do seguinte teor: "ANÁLISE: Trata-se de solicitação do Departamento
de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de permanência de cargo de
professor titular, em função da aposentadoria do Prof. Shozo Motoyama, ocorrida há pouco
mais de 6 meses. O Departamento tem no momento 63 docentes, sendo 14 titulares, 11
associados e 38 assistentes-doutores, sendo portanto de pouco mais de 22% a relação
percentual titulares/total de docentes e de 0,79 a relação associados/titulares. O Departamento
de História realizou 7 concursos para titularidade nos últimos 5 anos e 11 nos últimos 10 anos,
o último deles em 2008. A qualidade acadêmica do Departamento é muito boa, o que pode
depreender-se também das notas 6 e 7 da CAPES recebidas por seus cursos de pós-graduação.
Os professores titulares do Departamento têm atividade acadêmica reconhecida no âmbito da
USP e fora dela, da mesma forma que alguns dos professores associados. Quatro dos
professores associados, por exemplo, são bolsistas de produtividade do CNPq, da mesma forma
que 7 dos seus professores titulares. No cômputo geral, 5 professores associados têm mais de 5
anos decorridos de sua livre-docência. CONCLUSÃO: Apesar de o Departamento de História
ter 6 (seis) cargos de professor titular cedidos por empréstimo, somos favoráveis à permanência
de cargo solicitada, em função da qualidade elogiável do Departamento e por haver demanda
qualificada para pleitear o cargo tanto no Departamento como em outras
instituições." Relator: Profª Drª EMMA OTTA - 2. - PROCESSO 98.1.50.27.9 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - Solicita a permanência de um cargo de
Professor Titular vago em decorrência da aposentadoria da Profª Drª Elza Maria Ajzenberg, no
Departamento de Comunicações e Artes. - Parecer da CAA: aprova o parecer da relatora,
decidindo devolver o processo ao Departamento de Comunicações e Artes, para que este
preencha, com todos os dados indicados pela relatora, as planilhas de solicitação de cargos de
Professor Titular, conforme Circ. SG/CAA/22, de 30.03.10 (12.04.10). - Informação da ECA
de que providenciou as substituições das folhas das tabelas 1, 6, 10 e 11, de acordo com as
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sugestões encaminhadas pela relatora (23.04.10). - Parecer da CAA: aprova o parecer da
relatora, decidindo devolver o processo ao Departamento de Comunicações e Artes, uma vez
que persistem divergências no preenchimento das planilhas (17.05.10). - Informação da ECA
de que providenciou as substituições das folhas com os dados divergentes indicados pela
relatora da CAA (08.06.10). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à permanência de
um cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria da Profª Drª Elza Maria
Ajzenberg, no Departamento de Comunicações e Artes. Entretanto, a CAA lembra que
ocorrendo vacância no Departamento, o cargo deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da
Universidade. O parecer da relatora, na íntegra, passa a integrar esta Ata como Anexo I. Em
discussão: PROCESSO A SER REFERENDADO. 1. - PROCESSO 2010.1.3745.1.7 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Tabela de Vagas para o Concurso Vestibular de 2011.
A CAA referenda o despacho do Sr. Presidente. A matéria, a seguir, deverá ser submetida à
apreciação do Conselho Universitário. Em discussão: RELATÓRIO DE NÚCLEO DE
APOIO. Relator: Prof. Dr. BENEDITO CARLOS MACIEL - 1. - PROCESSO
2009.1.29406.1.3 - NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO SANITÁRIO - NDS Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário - NDS,
referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco
anos, a partir da última renovação (Resolução 5152 de 06.11.04). - Ofício da Coordenadora
Científica do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário, Profa. Dra. Sueli Gandolfi Dallari, ao
Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan Fabres Machado,
encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Direito
Sanitário - NDS, referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das
atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5152 de 06.11.04)
(05.10.09). - Formulário para parecer de Assessoria para Relatório Quinquenal de NAPs
(Núcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad hoc: "O relatório de atividades foi
avaliado por parecerista externo que considerou-o bom e indicou a prorrogação das atividades
do núcleo. Destaca-se: a ótima qualidade dos resultados; boa participação de pesquisadores nas
orientações e produção acadêmica; boa produção acadêmica e também formação de recursos
humanos. Assim, sou favorável à aprovação do relatório e à continuidade das atividades." Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com o parecer, a
aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do NAP-NDS, sob a coordenação da Profa.
Dra. Sueli Gandolfi Dallari e a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da
última renovação (Resolução 5152 de 06.11.04) (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o
Relatório Quinquenal de atividades apresentado pelo NAP-NDS e a prorrogação das atividades
por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5152 de 06.11.04) (11.05.10). A
CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo
de Pesquisa em Direito Sanitário - NDS, referente ao período de 2004 a 2009, bem como à
prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer do relator é
do seguinte teor: "A análise do relatório de atividades permite constatar que este núcleo
apresentou, no período, um conjunto amplo e significativo de atividades em consonância com
seus objetivos. O núcleo agrega pesquisadores de diferentes instituições e unidades da USP,
bem como estudantes de pós-graduação e estagiários. Foram oferecidas, por docentes
vinculados ao núcleo, 23 disciplinas de especializaçao ou de planejamento e desenvolvimento
de políticas de saúde, ao longo do período. As atividades do núcleo incluíram a orientação e
conclusão de expressivo número de mestrados (43) e doutorados (35), bem como uma
produção científica substancial, que incluiu a publicação de 141 artigos em periódicos
nacionais e 21 em revistas de circulação internacional. O núcleo recebeu, ainda, a visita de 13
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professores visitantes estrangeiros. É apresentado, adicionalmente, um detalhado programa
para a continuidade de suas atividades, envolvendo várias linhas de pesquisa. Com base nestes
elementos, considero que o relatório pode ser aprovado e recomendo a continuidade das
atividades do núcleo por mais cinco anos." Relator: Prof. Dr. FLÁVIO ULHOA COELHO
- 2. - PROCESSO 2009.1.22924.1.9 - NÚCLEO DE PESQUISA - CENTRO DE
ESTRUTURAS NAVAIS E OCEÂNICAS - CENO - Relatório Quinquenal de Atividades
do Núcleo de Pesquisa - Centro de Estruturas Navais e Oceânicas - CENO, referente ao período
de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da
última renovação (Resolução 5153 de 06.11.04). - Ofício do Coordenador Científico do Núcleo
de Pesquisa - Centro de Estruturas Navais e Oceânicas, Prof. Dr. Edison Gonçalves, ao
Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan Fabres Machado,
encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do CENO, referente ao período de 2004 a
2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última
renovação (Resolução 5153 de 06.11.04) (05.08.09). - Formulário para parecer de Assessoria
para Relatório Quinquenal de NAPs (Núcleo de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad
hoc: "O relatório foi enviado para avaliação de um parecerista externo, que emitiu o seguinte
parecer: '... Novamente, o volume e qualidade atendem às expectativas, mas têm pouca relação
com a área Naval e Oceânica. É sugerida também uma maior participação de pós-docs e
professores visitantes. O novo programa contempla alguns projetos mais ligados à área de
Oceania/offshore, mas pouco compromisso com a área de estruturas navais.' O parecerista
avalia o relatório como bom, sugerindo sua aprovação, mas não se manifesta com relação à
prorrogação das atividades do Núcleo, devido ao fato do Núcleo não possuir nenhum docente
do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, já que a proposta é exatamente trabalhar
nesta área. O Núcleo também não possui nenhum pesquisador bolsista de Produtividade do
CNPq nesta mesma área. Em vista do parecer externo sugiro que a Câmara discuta o pedido de
prorrogação das atividades do Núcleo, que quem sabe deveria ser redefinido" (23.02.10). Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: delibera solicitar esclarecimentos ao
coordenador do Núcleo, Prof. Dr. Edison Gonçalves, às questões levantadas pelos pareceristas
(05.03.10). - O Coordenador Científico do Núcleo de Pesquisa - Centro de Estruturas Navais e
Oceânicas - CENO, Prof. Dr. Edison Gonçalves, encaminha os esclarecimentos solicitados
pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa (09.04.10). - Parecer de Assessor ad hoc:
considera as respostas esclarecedoras e pertinentes, pelo qual recomenda a renovação por um
quinquênio do CENO (26.04.10). - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa:
recomenda, de acordo com o parecer do relator, a aprovação do Relatório Quinquenal de
Atividades do Centro de Estruturas Navais e Oceânicas, sob a coordenação do Prof. Dr. Edison
Gonçalves. Aprova, também, a prorrogação das atividades do Núcleo, por mais cinco anos a
partir da última renovação (Resolução 5153 de 06.11.04) (30.04.10). - Parecer do CoPq:
aprova o Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo CENO e a prorrogação das
atividades do Núcleo, por mais cinco anos a partir da última renovação (Resolução 5153 de
06.11.04) (11.05.10). O relator enfatiza os questionamentos feitos pelo assessor externo, com
relação aos trabalhos do Núcleo. Tendo em vista essas observações, os Senhores Conselheiros
discutem a possibilidade de, apesar de um relatório ter sido aprovado pelo Conselho de
Pesquisa, a CAA não aprová-lo. Com a palavra, o Sr. Secretário Geral esclarece que não há a
obrigatoriedade de a CAA seguir a decisão do Conselho de Pesquisa. A Comissão tem o direito
de divergir da decisão do Conselho se, através da análise do relatório, surgiram dúvidas e
questionamentos sobre a qualidade do relatório e dos trabalhos do Núcleo. O Sr. Secretário
Geral sugere que seja solicitado aos Núcleos que, quando do envio de seus relatórios, seja
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enviado, também, um histórico dos pareceres emitidos anteriormente, para que a CAA possa
averiguar se o núcleo atendeu as recomendações que foram feitas, ao longo do tempo, pela
Comissão. Nesta oportunidade, o Prof. Benedito comenta da possibilidade de serem exigidos
dos Núcleos somente relatórios quinquenais, sem a necessidade de serem enviados relatórios
bienais. A CAA aprova o parecer do relator, com as recomendações propostas, favorável ao
Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa - Centro de Estruturas Navais e
Oceânicas - CENO, referente ao período de 2004 a 2009, bem como à prorrogação das
atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer do relator é do seguinte teor:
"Trata-se do relatório quinquenal (período de 1/08/2004 a 31/07/2009) e solicitação de
renovação das atividades do Núcleo de Pesquisa Centro de Estruturas Navais e Oceânicas CENO. Apesar da boa produtividade dos membros do Núcleo, houve um questionamento por
parte do relator externo a três pontos: (i) a pouca aderência do trabalho desenvolvido às áreas
constantes no nome do Núcleo, notadamente à área de Engenharia Naval; (ii) a falta de
docentes da área de Engenharia Naval dentre os pesquisadores do Núcleo; e (iii) a aparente
baixa atuação na formação de recursos humanos. Solicitado a se manifestar com relação a estes
pontos, o coordenador do Núcleo deu esclarecimentos que satisfizeram o assessor externo e,
em vista disto, o Conselho de Pesquisa aprovou o relatório e a solicitação de continuidade. No
entanto, estou convencido de que é preciso haver uma correção de rumo na atuação deste
núcleo, tendo em vista as observações do assessor externo. Isto pode se dar de duas formas: (i)
uma efetiva adequação das atividades à proposta de atuação nas áreas de Naval e Qceânica; ou
(ii) a reformulação de seus objetivos primordiais abrangendo as áreas em que vários
pesquisadores estão atuando. Em todo caso, o Núcleo deve se conscientizar de sua inserção no
meio acadêmico e, em particular, na sua responsabilidade na formação de recursos humanos e
no intercâmbio científico. Sou favorável à aprovação do relatório em questão, dado o bom
desempenho de seus membros, apesar das ressalvas apontadas. Sou também favorável à
renovação das atividades por mais cinco anos no entendimento de que o Núcleo irá refletir
sobre as questões apontadas pelo assessor externo e fará os ajustes necessários." 3. PROCESSO 2009.1.22926.1.1 - NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA DA
ARQUITETURA E URBANISMO - NUTAU - Relatório Quinquenal de Atividades do
Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo - NUTAU, referente ao
período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a
partir da última renovação (Resolução 5149 de 06.11.04). - Ofício do Coordenador Científico
do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, Prof. Dr. Bruno Roberto
Padovano, ao Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan
Fabres Machado, encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa
em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo - NUTAU, referente ao período de 2004 a 2009 e
solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação
(Resolução 5149 de 06.11.04) (05.08.09). - Formulário para parecer de Assessoria para
Relatório Quinquenal de NAPs (Núcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad hoc:
"... De acordo com o parecer do revisor externo, houve um progresso em relação à qualidade
dos resultados. O NAP-NUTAU tem contribuído para a formação de pesquisadores tanto em
nível de Mestrado e Doutorado e tem atraído também pesquisadores em nível de
pós-doutorado. Além disso, este NAP possui uma participação ativa no cenário nacional na
área em que atua. (...) Em relação ao plano proposto para o próximo período o revisor externo
considerou adequado e que existe um comprometimento do NAP com a qualidade dos projetos
e pesquisa propostos. Diante do exposto, considero que o NAP - NUTAU atende aos requisitos
necessários para a aprovação do Relatório Quinquenal apresentado." - Parecer da Câmara de
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Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades
do NAP - NUTAU, sob a coordenação do Prof. Dr. Bruno Roberto Padovano, e a renovação
das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5149, de 06.11.04)
(05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo
NAP - NUTAU e a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última
renovação (Resolução 5149 de 06.11.04) (11.05.10). A CAA aprova o parecer do relator,
favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da
Arquitetura e Urbanismo - NUTAU, referente ao período de 2004 a 2009, bem como à
prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer do relator é
do seguinte teor: "Trata-se do relatório quinquenal (período de 1/08/2004 a 31/07/2009) e
solicitação de renovação das atividades do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e
Urbanismo - NUTAU. O Núcleo em questão sofreu uma reestruturação no segundo semestre
de 2007, não só com a troca de coordenação, mas também com o estabelecimento de novas
diretrizes descritas em detalhes às páginas 4 e 5 do processo. Estas incluíram desde o
estabelecimento de um regulamento interno, a criação de uma nova identidade visual, a
ampliação no número de colaboradores e a busca de cooperação científica com outras
instituições de pesquisa. Esta nova fase do núcleo, em que se encarou de frente vários de seus
problemas estruturais, levou-o a um novo patamar. Coordenado pelo Prof. Padovano, o
NUTAU incrementou sua produtividade e inserção ao se envolver em novos projetos de
pesquisa. Cabe salientar a organização regular e bienal de seminários internacionais, o que tem
ajudado a consolidar a importância do Núcleo no Brasil e no exterior. O relatório apresentado é
bem completo e sincero ao apresentar as dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos.
Em vista da notória superação de muitos destes problemas e o seu fortalecimento como Núcleo
de Pesquisa, sou favorável à aprovação deste relatório e à renovação das atividades por mais
cinco anos." 4. - PROCESSO 2009.1.31338.1.1 - NÚCLEO DE PESQUISA EM
GEOQUÍMICA E GEOFÍSICA DA LITOSFERA - NUPEGEL - Relatório Quinquenal de
Atividades do Núcleo de Pesquisa em Geoquímica e Geofísica da Litosfera - NUPEGEL,
referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco
anos, a partir da última renovação (Resolução 5154 de 03.11.04). - Ofício do Coordenador do
Núcleo de Pesquisa em Geoquímica e Geofísica da Litosfera - NUPEGEL, Prof. Dr. Adolpho
José Melfi, ao Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan
Fabres Machado, encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa
em Geoquímica e Geofísica da Litosfera - NUPEGEL, referente ao período de 2004 a 2009 e
solicitação de continuidade por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5154
de 03.11.04) (15.10.09). - Formulário para parecer de Assessoria para Relatório Quinquenal de
NAPs (Núcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad hoc: "... O parecerista avalia o
Relatório como ótimo, sugerindo sua aprovação, mas não se manifesta com relação à
prorrogação das atividades do Núcleo, mas tendo em vista seus comentários recomendo a
aprovação da prorrogação do NUPEGEL" (23.02.10). - Parecer da Câmara de Núcleos de
Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com os pareceres, a aprovação do Relatório
Quinquenal de Atividades do NUPEGEL, sob a coordenação do Prof. Dr. Adolpho José Melfi e
a continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução
5154 de 03.11.04) (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o Relatório Quinquenal de
Atividades apresentado pelo NUPEGEL e a continuidade das atividades por mais cinco anos, a
partir da última renovação (Resolução 5154 de 03.11.04) (11.05.10). A CAA aprova o parecer
do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em
Geoquímica e Geofísica da Litosfera - NUPEGEL, referente ao período de 2004 a 2009, bem
20/08/2010 16:36
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como à prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer do
relator é do seguinte teor: "Trata-se do relatório quinquenal (período de 1/08/2004 a
31/07/2009) e solicitação de renovação das atividades do Núcleo de Pesquisa em Geoquímica e
Geofísica da Litosfera - NUPEGEL. O núcleo em questão existe desde 1991 tendo sofrido uma
importante reformulação acadêmica em 1998 quando da transferência de sua sede para o
Campus da USP em Piracicaba. A partir de então, as pesquisas realizadas pelo Núcleo estão
concentradas em três grandes linhas envolvendo a dinâmica externa da Terra, com forte ênfase
ambiental. O Núcleo tem sido bastante produtivo recebendo o apoio constante de agências de
fomento, incluindo projetos temáticos e regulares da FAPESP e CNPq e projetos de
intercâmbio internacional como CAPES-COFECUR e ARCUS PACA-Brèsil. Ressalte-se
também a sua atuação na formação de recursos humanos, importante base para o
desenvolvimento do trabalho de um Núcleo de Pesquisa. Em vista da sólida atuação acadêmica
do Núcleo sou plenamente favorável à aprovação do relatório e da renovação das atividades por
mais cinco anos, conforme solicitado." Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI
DE BRITTO - 5. - PROCESSO 2010.1.1838.1.8 - NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA
DO GENOMA HUMANO - NAPGENOMA - Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de
Apoio à Pesquisa do Genoma Humano - NAPGENOMA, referente ao período de 2008 a 2009.
- Ofício da Coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Genoma Humano, Profa. Dra.
Mayana Zatz, ao Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan
Fabres Machado, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à
Pesquisa do Genoma Humano - NAPGENOMA, referente ao período de 2008 a 2009
(21.12.09). - Formulário para parecer de Assessoria para Relatório Bienal de NAPs (Núcleos
de Apoio à Pesquisa). - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, de
acordo com o parecer, a aprovação do Relatório Bienal do Núcleo de Apoio à Pesquisa do
Genoma Humano - NAPGENOMA, sob a coordenação da Profa. Dra. Mayana Zatz (30.04.10).
- Parecer do CoPq: aprova o Relatório Bienal de Atividades apresentado pelo Núcleo de
Apoio à Pesquisa do Genoma Humano - NAPGENOMA, sob a coordenação da Profa. Dra.
Mayana Zatz (11.05.10). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de
Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Genoma Humano - NAPGENOMA, referente ao
período de 2008 a 2009. O parecer do relator é do seguinte teor: "ANÁLISE: O núcleo em
questão foi constituído em dezembro de 2007, tratando-se, assim, do seu primeiro relatório
bienal. O Núcleo está sediado no Instituto de Biociências, inclui membros de outras unidades
da USP e de outras instituições de ensino e pesquisa, e tem se mantido fiel aos propósitos que
nortearam a sua constituição, que são as pesquisas sobre fatores genéticos na etiologia de
doenças humanas e desenvolvimento de terapias para doenças genéticas, além de forte
componente de atendimento, prestação de serviços, intercâmbios, divulgação e educação.
Todas essas atividades são descritas no relatório e revelam atividade intensa na área de genética
humana, sustentada principalmente pelo fato de o Núcleo ser o ceme de um dos 11 CEPIDs da
FAPESP, tendo assim recebido nos últimos anos recursos significativos para suas atividades. O
relatório foi aprovado pela Câmara de Núcleos da Pró-Reitoria de Pesquisa em 30 de abril
último, e pelo Conselho de Pesquisa em 11 de maio passado. CONCLUSÃO: Em função do
exposto acima, julgamos que o Núcleo tem cumprido as metas estabelecidas desde sua
constituição, principal aspecto que embasa nossa sugestão de aprovação do relatório bienal." A
matéria,
a
seguir,
deverá
ser
submetida
à
apreciação
do
Conselho
Universitário. Relator: Prof. Dr. RENATO JANINE RIBEIRO - 6. - PROCESSO
2009.1.28939.1.8 - NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA - CENTRO DE ESTUDOS
RURAIS E URBANOS - CERU - Relatório Trienal de Atividades do Núcleo de Apoio à
20/08/2010 16:36
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Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos - CERU, referente ao período de 2006 a 2009 e
solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação
(Resolução 5422 de 24.11.07). - Ofício da Coordenadora Científica do Núcleo de Apoio à
Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos, Profa. Dra. Maria Christina Siqueira de Souza
Campos, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profa. Dra. Mayana Zatz, encaminhando o Relatório
Trienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos CERU, referente ao período de 2006 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por
mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5422 de 24.11.07) (28.09.09). Parecer de assessor ad hoc: manifesta-se favorável à aprovação do Relatório do Núcleo, assim
como à renovação de suas atividades. Recomenda que para os próximos anos, o Núcleo
incorpore um número maior de membros ativos da USP (artigo 23 da Resolução 3657 de
15.02.1990). Salienta, ainda, que o Conselho Deliberativo deve ser composto por membros
ativos da USP (05.03.10). - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa:
recomenda, de acordo com o parecer, a aprovação do Relatório de Atividades do NAP - CERU,
devendo atender nos próximos anos a solicitação do parecerista. Recomenda, também, a
renovação das atividades do Núcleo por mais cinco anos, a partir da última renovação
(Resolução 5422 de 24.11.07) (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o Relatório Trienal de
Atividades apresentado pelo NAP - CERU, devendo atender nos próximos anos a solicitação
do parecerista. Aprova, também, a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da
última renovação (Resolução 5422 de 24.11.07) (11.05.10). O presente processo é retirado de
pauta, tendo em vista a ausência do relator. 7. - PROCESSO 2009.1.32800.1.0 - NÚCLEO
DE PESQUISAS EM INFORMAÇÕES URBANAS - INFURB - Relatório Quinquenal de
Atividades do Núcleo de Pesquisas em Informações Urbanas - INFURB, referente ao período
de 2004 a 2009 e solicitação de não continuidade das atividades. - Ofício do Coordenador do
INFURB, Prof. Dr. Marcelo Eduardo Giacaglia, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profa. Dra. Mayana
Zatz, encaminhando o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisas em
Informações Urbanas - INFURB, referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de não
continuidade das atividades (20.10.09). - Formulário para parecer de Assessoria para Relatório
Quinquenal de NAPs (Núcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad hoc:
manifesta-se favorável à aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de
Pesquisas em Informações Urbanas - INFURB, referente ao período de 2004 a 2009 (28.02.10).
- Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com os
pareceres, a aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do NAP - INFURB, coordenado
pelo Prof. Dr. Marcelo Eduardo Giacaglia. Aprova, também, o pedido do coordenador de não
continuidade das atividades do Núcleo (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o Relatório
Quinquenal de atividades apresentado pelo NAP - INFURB. Aprova, também, o pedido do
coordenador de não continuidade das atividades do Núcleo (11.05.10). O presente processo é
retirado de pauta, tendo em vista a ausência do relator. 8. - PROCESSO 2009.1.30099.1.3 NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA SOBRE POPULAÇÕES HUMANAS E ÁREAS
ÚMIDAS BRASILEIRAS - NUPAUB - Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de
Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras - NUPAUB,
referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco
anos, a partir da última renovação (Resolução 5148 de 06.11.04). - Ofício da Coordenadora do
NUPAUB, Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, à Pró-Reitoria de Pesquisa, encaminhando o
Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações
Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras - NUPAUB, referente ao período de 2004 a 2009 e
solicitação de continuidade das atividades por mais 5 anos, a partir da última renovação
20/08/2010 16:36
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(Resolução 5148 de 06.11.04) (06.10.09). - Formulário para parecer de Assessoria para
Relatório Quinquenal de NAPs (Núcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad hoc:
"... o Núcleo cumpriu os objetivos propostos e produziu resultados em várias frentes: além da
organização de eventos científicos e sua publicação, houve a produção de teses e dissertações.
(...) No parecer, a diversificação das atividades do Núcleo é sublinhada como um de seus
pontos fortes. Tendo em vista as considerações acima, sou favorável à aprovação do relatório
quinquenal e da sua continuidade como Núcleo de Pesquisa. Recomendo ainda que o Núcleo
apresente, nos próximos anos, publicações em periódicos indexados de sua área. ..." (28.02.10).
- Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com os
pareceres, a aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do NUPAUB, sob a
coordenação da Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, devendo atender nos próximos anos a
solicitação do parecerista. Recomenda, também, a prorrogação das atividades por mais cinco
anos, a partir da última renovação (Resolução 5148 de 06.11.04) (05.03.10). - Parecer do
CoPq: aprova o Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo NUPAUB, devendo
atender nos próximos anos a solicitação do parecerista. Aprova, também, a prorrogação das
atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5148 de 06.11.04)
(11.05.10). O presente processo é retirado de pauta, tendo em vista a ausência do
relator. Relator: Profª Drª EMMA OTTA - 9. - PROCESSO 2009.1.30098.1.7 - NÚCLEO
DE POLÍTICA E GESTÃO TECNOLÓGICA - PGT - Relatório Trienal de Atividades do
Núcleo de Política e Gestão Tecnológica - PGT, referente ao período de 2006 a 2009 e
solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação
(Resolução 5398 de 30.03.07). - Relatório Trienal de Atividades do Núcleo de Política e Gestão
Tecnológica - PGT, referente ao período de 2006 a 2009 e solicitação de continuidade das
atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5398 de 30.03.07). Parecer de assessor ad hoc: manifesta-se favorável à aprovação do Relatório do Núcleo, bem
como à renovação de suas atividades (05.03.10). - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à
Pesquisa: recomenda a aprovação do Relatório de Atividades apresentado pelo Núcleo de
Política e Gestão Tecnológica, sob a coordenação do Prof. Dr. Guilherme Ary Plonski, e a
prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5398
de 30.03.07) (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o Relatório Trienal de Atividades
apresentado pelo Núcleo de Política e Gestão Tecnológica e a prorrogação das atividades por
mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5398 de 30.03.07) (11.05.10). A
CAA aprova o parecer da relatora, favorável ao Relatório Trienal de Atividades do Núcleo de
Política e Gestão Tecnológica - PGT, referente ao período de 2006 a 2009, bem como à
prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer da relatora,
na íntegra, passa a integrar esta Ata como Anexo II. 10. - PROCESSO 2009.1.23954.1.9 NÚCLEO DE PESQUISA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS - NUPRI - Relatório
Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais - NUPRI,
referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais 5
anos, a partir da última renovação (Resolução 5150 de 06.11.04). - Ofício do Coordenador do
NUPRI, Prof. Dr. Rafael Antonio Duarte Villa, ao Coordenador da Câmara de Núcleos de
Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan Fabres Machado, encaminhando o Relatório Quinquenal
de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais - NUPRI, referente ao
período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a
partir da última renovação (05.08.09) (Resolução 5150 de 06.11.04). - Formulário para parecer
de Assessoria para Relatório Quinquenal de NAPs (Núcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de
assessor ad hoc: " ... Quanto à avaliação do desenvolvimento das atividades de pesquisa do
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núcleo durante o quinquenio, o parecer do assessor externo mostrou-se adequado, abordando
muitos dos aspectos levantados no relatório e classificando como boa a qualidade dos
resultados obtidos. Com relação à adequada descrição dos projetos de pesquisa dos membros
do núcleo, como constatado pelo assessor externo, a descrição dos projetos no item 4 está
sucinta, não mostrando os possíveis resultados das pesquisas. Com relação às publicações e
orientações, concordamos com a avaliação do assessor externo que as classificou como boa.
Acredito que o número de orientações no quinquênio contribuiu para que o assessor não
classificasse esse item como ótimo. No que diz respeito à participação de pesquisadores
Visitantes, Pós-Doutores, e alunos de Pós-Graduação e Graduação bem como com relação à
integração entre os diferentes pesquisadores e seus grupos de trabalho, houve a participação
satisfatória de alunos de graduação e pós-graduação nos vários projetos de pesquisa, sem
referência a existência de pesquisadores visitantes no NUPRI. Com relação à avaliação do
novo programa de atividades proposto para prorrogação do NAP, concordo com o assessor
externo, no sentido de que poderia ter sido feito um detalhamento um pouco maior das
atividades previstas e dos projetos propostos. ..." (09.11.09). - Parecer da Câmara de Núcleos
de Apoio à Pesquisa: delibera solicitar ao Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Relações
Internacionais - NUPRI, Prof. Dr. Rafael Antonio Duarte Villa, que especifique os projetos de
pesquisa a serem desenvolvidos nos próximos anos, indicando, quando possível, a agência
financiadora (05.03.10). - Ofício do Coordenador do NUPRI, Prof. Dr. Rafael Antonio Duarte
Villa, em resposta as questões levantadas pela Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa,
encaminhando as informações detalhadas dos projetos/atividades atuais em desenvolvimento e
dos projetos previstos (19.04.10). - Parecer de assessor ad hoc: diante do exposto, manifesta-se
favorável à continuidade das atividades do Núcleo. - Parecer da Câmara de Núcleos de
Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com o parecer do relator, a aprovação do Relatório
Quinquenal de Atividades do NUPRI, sob a coordenação do Prof. Dr. Rafael Duarte Villa.
Aprova, também, a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última
renovação (Resolução 5150 de 06.11.04) (30.04.10). - Parecer do CoPq: aprova o Relatório
Quinquenal de Atividades apresentado pelo NUPRI, devendo ser observadas as
recomendações dos pareceristas. Aprova, também, a prorrogação das atividades por mais cinco
anos, a partir da última renovação (Resolução 5150 de 06.11.04) (11.05.10). A CAA aprova o
parecer da relatora, decidindo devolver o processo ao Núcleo de Pesquisa em Relações
Internacionais - NUPRI, para atendimento das recomendações ali constantes. O parecer da
relatora, na íntegra, passa a integrar esta Ata como Anexo III. 11. - PROCESSOS
2007.1.21816.1.6 e 2009.1.28957.1.6 - NÚCLEO DE PESQUISA - CENTRO DE
ESTUDOS LATINO-AMERICANOS SOBRE CULTURA E COMUNICAÇÃO CELACC - Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa - Centro de Estudos
Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação - CELACC, referente ao período de 2002 a
2007 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última
renovação (Resolução 4934 de 12.06.02). - Ofício do Coordenador do CELACC, Prof. Dr.
Dennis de Oliveira, ao Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr.
Ubiratan Fabres Machado, encaminhando versão atualizada do Relatório Quinquenal de
Atividades do Núcleo, com as exigências solicitadas pela Câmara de Núcleos de Apoio à
Pesquisa (28.09.09). - Parecer de assessor ad hoc: "Em relação à renovação das atividades do
Centro de Estudos Latino Americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC), pendente por
falta da documentação adequada, reiteramos a solicitação de apresentação de um Conselho
Deliberativo, o qual deverá ser constituído de, no mínimo, 4 pesquisadores docentes ativos da
USP (de acordo com artigo 13 da Resolução 3657/90) ..." (05.03.10). - Parecer da Câmara de
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Núcleos de Apoio à Pesquisa: delibera pelo encaminhamento do relatório ao Coordenador do
CELACC, para atendimento à solicitação do parecerista (05.03.10). - Ofício do Coordenador
do CELACC, atendendo a solicitação do parecerista, informando a composição do Conselho
Deliberativo do Núcleo (19.04.10). - Parecer de assessor ad hoc: "... o Coordenador do Núcleo
atendeu as questões levantadas, encaminhando a produção científica do Núcleo e compôs o
Conselho Deliberativo com docentes ativos da USP. Diante do exposto, sou favorável à
continuidade das atividades do Núcleo". - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à
Pesquisa: recomenda, de acordo com o parecer do relator, a aprovação da continuidade das
atividades do CELACC, sob a coordenação do Prof. Dr. Dennis de Oliveira, por mais cinco
anos, a partir da última renovação (Resolução 4934 de 12.06.02) (30.04.10). - Parecer do
CoPq: aprova o Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo CELACC e a
prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 4934
de 12.06.02) (11.05.10). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável ao Relatório
Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa - Centro de Estudos Latino-Americanos
sobre Cultura e Comunicação - CELACC, referente ao período de 2002 a 2007, bem como à
prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer da relatora,
na íntegra, passa a integrar esta Ata como Anexo IV. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião às 12:00h. Do que, para
constar, eu,_______________________ , Renata de Góes C. P. T. dos Reis, Analista
Acadêmico da Secretaria Geral, designada pelo Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse
digitada esta Ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes à Sessão em que for discutida
e aprovada e por mim assinada. São Paulo, 01 de julho de 2010.

20/08/2010 16:36

ANEXOS

Processo:

98.1.50.27.9

Assunto:

Manutenção do cargo de Professor Titular, em função da
aposentadoria da Profa. Dra. Elza Mana Ajzenberg

Interessado:

Escola de Comunicações e Artes

Análise Geral:
O Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo, através de ofício encaminhado pelo Chefe de Departamento

ao Diretor da Unidade, datadode l0/03/2010, solicitou manutençãodo cargo de
ProfessorTitular, em função da aposentadoria da Prosa. Dra. Elza Mana Ajzenberg (fl.
221 do processo 98.1.50.27.9). A solicitação foi encaminhada pelo Diretor da Unidade à
Secretaria Geral em 01/04/2010 (f1. 233). O processo retomou à Unidade para
complementaçãode informações e revisão de informações inconsistentes (Tabela 1, fl.
222, Tabela 6, fl. 227, e Tabelas 10 e 11, fls. 231-232), em 13/04/2010, tendo sido
devolvido

à CAA

23/04/2010.

Persistindo

informações

inconsistentes, o processo

retomou mais uma vez à Unidade em 18/05/20 10. As necessárias correções foram feitas,

tendo sido substituídas as fls. 224 e 232 do processo.Esta revisão foi encaminhadaà
SecretariaGeral em 08/06/2010.

Destaca-se
que a ProfessoraTitular que se aposentou- Dra. Ajzenberg- teve uma
expressiva contribuição como professora de Estética e História da Arte. Foi diretora do
MAC USP (2002-2006), coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interunidades em
Estética e História da Arte (2000-2009) e do Centro Mano Schenbergde Documentação
da Pesquisa em Artes da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
(desde 1990). Entre as suas publicações destaca-se a organização de obras como:
"Rebolo" (1986); "Arte e Corpo" (Org., 1998); ''Terra Brasilis -- Brincando com Arte"
(Org., 2000); "Mito e Razão" (Org., 2001); "América, Américas - Arte e Memória"

(Org., 2007). Orientou 21 dissertaçõesde mestrado, 9 teses de doutorado e 29 trabalhos
de iniciação científica.
Com a aposentadoria da Prosa.Ajzenberg, o Departamento de Comunicações e Artes
passou a contar com 05 (cinco) professores titulares. Tem

04 (quatro) professores

associadose 9 professores doutores,tendo sido realizado em 2009 o último concurso de

titular. Há aposentadorias
compulsóriasprevistas: em um ano de um professortitular e
em dois anos de um professor associado.
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Nos últimos cinco anos foram realizados três concursos de professor titular no
Departamento de Comunicações e Artes (fl 232). Este número aumentapara quatro
considerando os últimos dez anos.

Todos os quatro professoresassociadostêm mais de cinco anos na função

Os seus

concursosde Livre-Docência foram realizados entre 1989e 1997.
Dois dos professores associadostêm bolsa têm bolsa de produtividade em pesquisa do
CNPq (nível 2, considerado de ingresso no sistema). Todos eles amuamem Programas de
Pós-Graduação: um deles em Programa com Conceito 5 na CAPES (Musicologia), dois
em Programa com conceito 4 (Ciências da Comunicação) e um em Programa com
conceito 3 (Estética e História da Arte). Tem produção cientíHlca qualificada e atuação
na formação de recursos humanos (fls. 227). Três dos quatro professoresassociadostêm
atividades administrativas.

Parecer: Manifesto-me favoravelmente à permanência de um cargo de ProfessorTitular
no Departamento de Comunicações e Artes, em função da aposentadoria compulsória da
Prosa. Dra. Elza Mana Ajzenberg. Há neste Departamento Professores Associados com
qualificação para se submeter a este Concurso de Professor Titular.
São Paulo, 17 de maio de 2010

Prosa.Dra. Emma Oua
Membro da CAA - USP

ANEXOll

Processo:

2009.{1.30098.1.#

Assunto:

.

R€11t6rio Trienal (2006-2009) de Àtividad& e Solicitação de
Continuidade das Atividades. por mais Cinco Anos
Interessado: Núcleo dé'Política e GestãoTecnológica

b

O Núcleo de Pol.ética.eG'estãoTecnológica (PG'Í')i coordenadopéló Prof. Guilherfne Ary

Plongki, dó Departamentodç Administração da"FEA/U$P e:lProfesgófAssociado do
Dep. amento de;'.Erigénhmiã de Produção da Escola..Politécn:.ica,está sediado nà
/

Faculdade de Eçonómi%.AdmjQjstração e Contabilidade. Têm. como foco o campo .:da

inovação. tecnt)lógica, visando.'produzir cónhecimeiitob mediante pesquisa avançada,
formar competências para..o.exérçíciõ' dé fürições de direção ê gerar se.lugres quç ajudem
a sóçíedade a tomar a inovação unl .eixo egtàtlirante

:de .progresso, Orlginalúlenté

estabelecido em ' 19Rl::fói for$àlizadt) eM: 1993 icomo .Núcleo çle Apoio 'à Pesquisa,
ulado à Pró-ReitQria de"Pesquisa.da USP. Incorporou as:competências do antigo
Programa
de Adniinistraçáo em Ciência
e Tecnologia.
)
f
.:

.

l,

.

Ü

E comp.testo
por 45 ,:pesquisadores,
dos quais 38 pesquisadores
principaisda USP
envolvendo valias unidades (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, de
São Paulo:é. de Ribeirâo. ?feto,descola Pólitéãnica, Escola de 'Epgénharia de São Carlós.
lpgtituto de Pesquisas Energéticas e Nucléafes, Faculdade' de Saúda Pública, FacLildãde

.de Filosi3Üa, Letrp$ e Cíiências IHpmanasl.. .Escola de Artes, ...Ciências :é Hümapidãdêg).

3

'

' Treze profegsqres titulares,fküem parte da equipe.
-

'

' l

'

Destacam-sé .parcerias' nâciÓna'ig'e intei'hácionais c?m di.Versas institÚções. .EÜ âmbito

internacional
coh.intérmediação
~
-6oi firtnaddlem 20Q9,
'
'
..da;FU
;
SP, ÜM

'çonçêDió

' ljára

promover .-tecnologiasde jnfo.rmação e comunicação na. Àilgentina, .Bcasil?='
CHile e
Uruguãi.
y

NÓ ..beriodo dê
'
- . 2006-2008, . õ PGT. dose tVolveu

intensa

'
atividáde

científica,,

Foram

publicados 69 artig?s éh pari(5dicósiâtémacianais (êàtre S)squais Znêrna//ona/ Jozlrlza/
)f Inübvatibn clnd Tech+íQlogy'Mandgement,
. ]nternatioml .Journat OfEntrepeneurship

lnd Small Bxóiness,Interlrptional Journal of:Autoniàthe Technoto©)aúã Mànageüén{,

}

/

J

Re earc& Po/fcy, ..Klzbw/erige,and Process ..Àáa/zagemen/)
e 123 artigos em periódicos
nacionais. Como resultado da participação em eventos científicos,. foram publicados 466
trabalhos completos, dos quais: 221 .em eventos internacionais e 245 náçionais. Foram
p.ublicãdos; ainda, 161 .capítulos de livros/!ivros;
nacionais.
'

-dos quais 39 internacionais
,,
'

e 122

Além da ativ.idade ciehtínica, o PGT destaca-se por suas atiVidades de formação de

recursoshumanos.Estãovinculadosao grupo 27 alunos de iniciaçãocientífica, 51 de
/

mestrado,98 de doütotado e 3 estagiáriosde Pós-Doutorado.

\.

O PGT organiz:ou 25 eventos para divulgação dassuas atividades (fl. 8). Chama atenção a

qualidade da diwlgação feita através do seu site, mantendo a d'imposiçãodos interessados
, vídeos de Seminári.os gravados através do IPTV.

.

'. ,
O Novo P.rogrãmade atívidàdes proposto para a renovação das âtívidades dç)Núcleo de
Apoio .q Pesquisa por mais cinco anos (fls. 72-73): inclui o de$envólvitnento .de .projetos

'apoiados pelam;APESP, entre os'quais o desenvolvimento demodelo'de govelnançla para
ambientes inovadores; .no contexto

de .políticas

públicas locais -= o caso do Parque

Tecnológico da .Cidade de São Paulo e o desenvolvimento de um modelo dónceltual de
ambiente de inovação para o município de Guarulhos. Está sendo planqqdo urh Prograrüa

de Pós-Graduaçãono âmbito do Núcleo cobre "Gestão da Inovação Teénólógica". Várias
atividadéé de difusão são propostas incluindo um "Fórum de inovação nà USP" e uma
série de livros sobre "Inovação Tecnológica"
J

O relatório apresentadoé a solicitação de renovação.feita receberam parecerfavorável do

ass.essor
ad hoc (fl. 77). Seguiu-seãProvaç$opela Câmarade"Núcleosde Alioio a
Pesquisaefn .5de març? de 2010 (f1. 78) e pelo Conselho de Pesquisaem 12 dé caio de

20io (f1.79).

'r

\

f

)

Parecer:. aprovar ó relatório ü'iênãi(2006:2009) do Núcleo . de' Política'ç Gestão
'l;etnológica '(PGT) e .á continu:idade das atiçidêdes por cais cinco anos, destacando'aqualidade e; éxteósão das duas atividades c:ientíficag, ;de.fofúaêãi+.de reêursbs huÀanog e
de.transferência de conhçõiüento .pêra a sociedade.

r
b

/

Emma Oua
\
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ANEXOlll

Processo:

2009.1.23954.1.9

Assunto:

Relatório de Atividades 2004-2009 e Solicitação de Continuidade das
Atividades por mais Cinco Anos a partir de 2009
Interessado: Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais - NUPRI

O Núcleo de Pesquisa em Relações Intemacionais (NUPRI), coordenado pelo Prof.
Rafael Antonio Duarte Villa, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de
Filosofia, Ciências, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), realiza estudos sobre temas
relativos às relações internacionais tais como: Organizações e Instituições Internacionais,
Segurança e Defesa, Integração Regional, Atores e Processos Transnacionais,

CooperaçãoIntemacionale Política Externa.Criado em 1989,como Núcleo de Pesquisa
em Relações Internacionais e Política Comparada, adquiriu o nome atual em 1991. Até
2004 esteve sob a coordenaçãodo prof. José Augusto Guilhon Albuquerque e daí em
diante passou a ser coordenado pelo prof. Rafael Antânio Duarte Villa.

O Núcleo é compostopor cinco pesquisadores
principais - dois da USP (FFLHC e FEA)
e três de outras universidades (FAAP,

PUC e FIOCRUZ) - e onze pesquisadores
associados. Estão vinculados ao Núcleo 14 estudantes (7 de graduação, 2 de mestrado, 4

de doutorado e l de pós-doutorado),a maioria sem bolsa. Foram concluídas 5
dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado sob orientação de pesquisadores do

Núcleo, no período a que este relatório se refere. As infomlações solicitadas sobre as
dissertaçõese teses, que estavam faltando no relatório anterior, foram fomecidas no
relatório revisto.
A importância

do NUPRI como núcleo de referência na área de estudo de relações

intemacionais é evidenciadapelos livros e capítulos de livros publicados no período.
Problemas

na descrição dos artigos publicados em periódicos e dos trabalhos
apresentados em eventos científicos (fls. 13- 16) foram sanados. O relatório revisto mostra
a importância da produçãocientífica do Núcleo (fls. 57-66).

Destaca-sea publicaçãoda Carta Internacional(desde2006 em formato eletrânico),
revista acadêmica do NUPRI, que divulga artigos científicos de pesquisadores da área de
relações intemacionais. Foram esclarecidos os ajustes internos que estão sendo feitos (fl.
74) no sentido de garantir a continuidade da publicação. Graças ao empenho da equipe
editorial a revista foi inserida no sistemas Qualis Periódicos da CAPES. Esperamosque
os ajustes sejam bem sucedidos, mantendo-se os padrões de qualidade definidos pelo
Qualis CAPES.
No que diz respeito a atividades de extensão, o NUPRI realiza cursos e seminários
divulgados através do seu site (http://www.usp.br/nupri/). O Núcleo pretende retomar o

prometode um curso de especializaçãoem política internacional, atividade já
desenvolvida com sucesso no passado. Destaca-se o empenho na criação de novo site do

NUPRI na internet, mais atualizado e adequado à promoção e divulgação de suas
atividades.

O Programa de atividades originalmente proposto para a renovação das atividades do
Núcleo de Apoio a Pesquisapor mais cinco anos (fls. 26) era excessivamentesucinto e
genérico, o que provavelmente contribuiu para a aprovação com restrições do relatório
quinquenal apresentadoe da solicitação de renovação de atividades por mais cinco anos a
partir de 2009 pelo assessorad hoc (fls. 32-35) e pelo coordenadorda Câmara de Núcleos
de Apoio à Pesquisa(fl. 36). Por exemplo:
"Com relação à adequadadescrição dos projetos de pesquisa dos membros do núcleo,
como constado pelo assessorextemo, a descrição dos projetos no item 4 está sucinta, não
mostrando os possíveis resultados da pesquisa. (...) Com relação à avaliação do novo
programa de atividades proposto para prorrogação do NAP, concordo com o assessor
extemo, no sentido de que poderia ter sido feito um detalhamento um pouco maior das
ativídades previstas e dos projetos propostos."
Na avaliação do Relatório referente ao período de 2004-2006, o Relator também já havia
sinalizado: "Em resumo, um relatório Guio conteúdo mostra um desempenhoglobal
regular, mas apresentadocom certo descasoquanto à revisão. Qualquer deliberação
adicional dependede uma revisão geral do Relatório."

A versão revista do Relatório desfaz a impressão de descasoproduzida pela versão
original. Mostra a solidez da produção científica dos pesquisadoresdo grupo compatível
com sua importância na área das Relações Internacionais. Esclarece um pouco mais o que
pretende ser realizado no período de renovação de atividades do NUPRI. Apresenta
hipóteses que serão examinadas (fls. 69-73).

Parecer: Considero atendidas pelo Coordenador do NUPRJ as solicitações de
esclarecimentosque Hizcomo relatora da CAA. Recomendo aprovação do Relatório de
Atividades 2004-2009e a Solicitação de Continuidadedas Atividades por mais Cinco
Anos a partir de 2009, em concordância com a Câmera de Núcleos de Apoio a Pesquisa
(fl. 43) e o Conselho de Pesquisa (fl. 44).

São Paulo, 08 de novembro de 20 10.

Erma Oua

ANEXOIV

e,ee'
Processo:

2009.1.28957.1.6

Assunto:

Relatório Qüinqüenal(2002-2007) de Atividades e Solicitação de
Continuidade das Atividades por mais Cinco Anos
Interessado: Núcleo clePesquisa Centro de Estudos Latino Americanos sobre
Cultura e Comunicação(CELACC)

O Núcleo de Pesquisa Centro de Estudos Latino Americanos sobre Cultura e
Comunicação (CELACC), coordenado pelo Prof. Dennis de Oliveira, do Departamento

de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes (ECA), é um núcleo de
pesquisa criado na ECA em 2002, dando continuidade às atividades do Centro Brasileiro

de Estudos Latino-Amerinaos (CEBELLA). Desenvolve projetos em três linhas de
pesquisa: Construção Teórica em Cultura e C=omunicação;Clultura e Comunicação na
Integração Latino-Americana e Turismo e Identidade Cultural. O coordenadoratendeu a
solicitação do Câmara de Núcleos de Apoio a Pesquisa adaptando a composição do

Conselho Deliberativo do CELACC para incluir no mínimo quatro docentesativos da
USP. Atualmente, o Conselho Deliberativo é composto por quatro docentesda ECA e um

da FFLCH (fls. 575-580).

Sob coordenaçãode uma das pesquisadoras,a profa. Mana NazarethFerreira, que
anteriormentedividia com o Prof. Dennís de Oliveira a coordenaçãodo CELACC, foram
desenvolvidos entre 2003 e 2006 três projctos de pesquisa,com apoio da FAPESP e do
CNPq, "Identidade cultural e cidadania: o potencial de cidadeshistóricas para o turismo"
(2000-2003), "Espacialidades das culturas subalternas e o turismo emancipador" (2003-

2006) e Festas populares resistênciae cidadania", encerradoem 2008. As festas
populares foram analisadascomo atividade lúdica e como evento aglutinador das
comunidades envolvidas, com importante papel formador de cidadania e participação
social. Estes projetos resultaram na organização de dois livros no período a que este

relatório se refere: IdentidadeCultural e Turismo Emancipados(2005) e Alternativas
IMetodológicas para a Produção Científica (2006). Entre as atividades de extensão
propiciadas por estes projetos destaca-sea assessoria à elaboração do Plano Diretor
Cultural da Cidade de São Luiz do Paraitinga.

No que diz respeitoà formaçãode recursoshumanos,destaca-se
a conclusãode várias
dissertações de mestrado e teses de doutorado no período sob orientação da prosa. Mana
Nazareth Ferrcira. O CELACC

contou com dois pós-doutorandos, não tendo sido

registrados professores visitantes.

O CELACC mantémuma publicaçãosemestral,a revista ExtraPrensa,
que publica
trabalhosna áreade comunicaçãoe cultura sobre a integraçãoda América Latina.
Algumas edições foram anexadasao processo (fls 499-571): anterioresao período a que
este relatório se refere( 1998, 2000) e uma correspondente ao período do relatório(2003).

O Relatório recebeudois pareceres,tendo recebido as avaliações''Bom" e "Regular". O
primeiro

fez a seguinte ressalva (fl. 79):

"Não foi possível detectar um processo coletivo de discussão do grupo
O segundo foi mais crítico (fl. 83):

'Do meu ponto de vista, o parecer externo é bastante condescendente,pois não entra no

mérito de vários aspectosque deveriamter sido considerados
com mais objetividade
Talvez isso se deva ao fato de pesquisadores externos à USP desconhecerema posição
dos NAPs na estrutura da Universidade de São Paulo e, por conseguinte, seu status como

Unidade de Pesquisa. Seria desejável, por isso, que fosse levado ao conhecimento do
coordenador e dos membros do CELACC que nossa avaliação do relatório bienal se
aplica também ao relatório qüinqüenal, exceto no que tange ao apoio à pesquisarecebido
das agências de fomento. Neste sentido, sugiro que a Câmaraexija o compromisso deles
de que o nível das atividades e das publicações será melhorado sensivelmente"

Numa primeira avaliação,a Câmarade Núcleos aprovouo relatório, mas não a
continuidade das atividades, enquanto o Núcleo não atendesseàs solicitações de:
informação completa da produção científica e composição do ConselhoDeliberativo com
docentes ativos da USP

O Prof. Dennis de Oliveira apresentouesclarecimentos e um plano de ajuste. O processo

foi reavaliado e o assessorexterno manifestou-se favoravelmenteà continuidade das

7Í

atividadesdo Núcleo. Em 30 de abril dc 2010 a Câmarade Núcleos aprovou a
continuidade dasatividades do Núcleo de PesquisaCentro de EstudosLatino Americanos
sobre Cultura e Comunicação (CELACC). Seguiu-se aprovação da continuidade de
atividades pelo Conselho de Pesquisa em ll de maio de 2010(fl. 583).

Parecer: aprovar o relatório qüinqüenal (2002-2007) do Núcleo de PesquisaCentro de
Estudos Latino Americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC) e a continuidade
das atividades por mais cinco anos, esperando que o Coordenador possa superar suas

dificuldades, conseguindode fato integrar os pesquisadoresenvolvidos. E importante
considerar que os Núcleos de Apoio à Pesquisa são órgãos de integração da Universidade

de São Paulo, criados com o objetivo de reunir especialistasde diferentes Unidades em
torno de programas de pesquisade caráter interdisciplinar. Recomenda-seque o site do
Núcelo

CELACC

inclua

informações sobre os ajustes feitos, a Composição do Conselho Deliberativo, a coleção
completa da revista ExtraPrensa e as publicações de todos os integrantes.
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Emma Oua

