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Ata no 3584 da Comissão de Legislação e Recursos (CLR). Aos três dias do mês

de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, reúne-se, na

Sala de Reuniöes da Secretaria Geral, a Comissão de Legislação e Recursos,

presidida pelo Prof. Dr. José Rogério Cruz e Tucci, com o comparecimento dos

seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores Pedro Bohomoletz de

Abreu Dallarí, Victor Wünsch Filho; os Professores Oswaldo Baffa Filho e

Umberto Celli Junior, que participam da reuniåo por videoconferência (nos

termos da Resoluçâo no 723312016); e o Suplente, Professor Doutor Júlio Cerca

Serrão, que participa da reunião com direito a voto, tendo em vista a ausência

justificada do Professor Doutor Luiz Gustavo Nussio. Compareceram, como

convidadas, a Prof.a Dr.a Maria Paula Dallari Bucci, Superintendente Jurídica e a

Dr.a Márcia Walquíria Batista dos Santos, Procuradora Geral. Presente, também,

o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. lgnacio Maria Poveda Velasco. PARTE I -

EXPEDIENTE - Havendo número legal, o Sr. Presidente inicia a reuniäo

informando que não tem comunicaçöes a fazer. O Senhor Secretário Geral traz

informaçöes sobre a eleição dos discentes de pós-graduação junto ao Co e

Conselhos Centrais, pois o Magnífico Reitor indicou cinco docentes para compor

a Comissão Eleitoral da referida eleiçåo, porém os discentes de pós não

indicaram os alunos que comporão a Comissåo. Esclarece que a Secretaria

Geral tem enviado mensagens de incentivo à candidatura para esta eleição aos

discentes de pós-graduaçåo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o

Senhor Presidente passa à parte II . ORDEM DO DIA. I . PROCESSOS A

SEREM RELATADOS. REIAtOT: PrOf. Dr. V¡CTOR WÜNSCH FILHO. 1.I -

PROCESSO 2016.I.20924.1.9. PROPOSTA DO ESTATUTO DO DOCENTE.

Minuta de Resoluçäo que baixa o Estatuto do Docente, dispondo sobre as

atividades docentes na Universidade, estágio probatório, regimes de trabalho

docente, afastamento e matérias afins. Ofício dos membros e Presidente da

Comissäo e Grupo de Trabalho, instituída pelas Portarias GR nos 25412016 e

82612015, Prof. Dr. Alexandre Nolasco de Carvalho, ao Magnífico Reitor, Prof.

Dr. Marco Antonio Zago, encaminhando a terceira versäo da proposta da nova

sistemática da avaliação docente, que se consubstancia em dois documentos:

Minuta de Regimento da Comissão Permanente de Avaliaçäo e Minuta de

Resolução que cria o Estatuto do Docente (1o.11.16). Parecer da PG: manifesta

que, do ponto de vista jurídico, analisada a minuta apresentada em cotejo com a

normatização aplicável, não vê óbice ao prosseguimento da proposta. Observa

que questöes formais apontadas em análise prévia realizada pela PG já foram

incorporadas ao texto da proposta encaminhada para análise jurídica formal.
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Aponta, apenas, no que se refere ao artigo 52 do Estatuto do Docente proposto,

onde existe uma discussão acerca do que se pode entender por "aulas" no

âmbito universitário, após a ediçäo da LDB, que, em obediência à autonomia

universitária garantida no artigo 207 da Constituição Federal, eliminou a

exigência de currículos mínimos nos cursos superiores, substituindo-os por

"Diretrizes Curriculares Nacionais" (...) "De todo modo, é certo que cabe à

Universidade, com fulcro na autonomia didática estabelecida no artigo 207 da

Constituição Federal, observado o Capítulo lV (Da Educação Superior) da Lei no

9.394/96, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

definir o que se deve entender por 'aula' no contexto da Universidade, para o

efetivo cumprimento dos fins previstos no artigo 57 da LDB, de modo a não se

desvirtuar o conceito acadêmico de aula, intimamente ligado a um dos fins da

Universidade (ensino)."(25.10.16). A Senhora Superintendente Jurídica traz as

informações sobre a matéria e abre a discussäo. O Conselheiro Victor explana

seu parecer e os conselheiros passam à discussäo dos pontos levantados pelo

Cons. Pedro Dallari referente aos artigos 40, 41; S 2o do artigo 42; inciso I do

artigo 45; artigo 50 e artigo 52. Após ampla discussäo, a Comissão faz a

sequinte proposta de redacåo ao artiqo 52 do Estatuto do Docente: "Artigo 52 -
Durante o ano letivo, a carga de aulas do docente, em qualquer regime de

trabalho, deverá respeitar o limite de I (oito) horas semanais. $ 10 - Na

distribuição da carga de aulas, os departamentos ou órgãos equivalentes

deveräo atender às seguintes prioridades: (...) S 3o - suprime-se." A proposta

incorporada à minuta apresentada faz parie desta Ata como Anexo l. A matéria,

a seguir, deverá ser submetida à apreciação do Conselho Universitário.1.2 -

PROCESSO 2016.1.20924.1.9 - NOVO REGIMENTO DA CPA. Minuta de

Resoluçäo que baixa o novo Regimento da Comissão Permanente de Avaliação.

Ofício dos membros e Presidente da Comissão e Grupo de Trabalho, instituída

pelas Portarias GR nos 25412016 e 82612015, Prof. Dr. Alexandre Nolasco de

Carvalho, ao Magnífico Reitor, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, encaminhando a

terceira versão da proposta da nova sistemática da avaliação docente, que se

consubstancia em dois documentos: Minuta de Regimento da Comissão

Permanente de Avaliação e Minuta de Resolução que cria o Estatuto do Docente

(1o.11.16). Parecer da PG: manifesta que, do ponto de vista jurídico, analisada a

minuta apresentada em cotejo com a normatizaçåo aplicável, nåo vê óbice ao

prosseguimento da proposta. Observa que questöes formais apontadas em

análise prévia realizada pela PG já foram incorporadas ao texto da proposta
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encaminhada para análise jurídica formal (25.10.16). A Senhora Superintendente

Jurídica traz as informaçöes sobre a matéria e abre a discussäo informando a

proposta de alteração da Comissão de Atividades Acadêmicas ao artigo 36 da

minuta de Regimento da CPA. Os conselheiros passam à discussäo dos pontos

levantados pelo Cons. Pedro Dallari, referentes ao inciso I e parágrafo único do

artigo 4o; S 1o do artigo 5o; e inciso lV e parágrafo único do artigo 18. Após ampla

discussäo. a Comissão aprova as alteracões nesses itens da prooosta, que

deverão ser incorporados ao texto, que passam a fazer parte desta Ata como

Anexo ll. A matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciação do Conselho

Universitário. Relator: Prof. Dr. VICTOR WÜNSCH FILHO. 1.3 - PROCESSO

2016.1.2595.1.4 - SUPERINTENDÊNCIA JURíDICA. Minuta Padrão de Acordo

de Cooperaçäo a ser celebrado entre a USP e a FUSP, objetivando estabelecer

e regulamentar o relacionamento entre as partes no desenvolvimento de

programas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional,

científico e tecnológico relacionados à gestão administrativa e financeira

necessárias à execuçäo destes programas, bem como minutas de Plano de

Trabalho e de Termo de Convênio/Contrato Simplificado. Ofício da

Superintendente Jurídica, Profa. Dra. Maria Paula Dallari Bucci, à Procuradora

Geral da USP, Dra. Márcia Walquiria Batista dos Santos, formalizando o pedido

de colaboração da PG para elaboração de proposta de minuta de convênio a ser

firmado entre a USP e a FUSP, para servir de referência para a criação de uma

nova modalidade a ser introduzida no Portal de Convênios. A minuta proposta

deverá ter como objeto a cooperaçäo institucional, baseando-se, no que for

pertinente, na legislaçäo federal que rege a relaçäo com as fundações de apoio,

e prevendo rotina simplificada para os convênios específicos (02.03.2016). Cota

da PG: elabora minuta de convênio de cooperação a ser celebrado entre a USP

e a FUSP. A redação se inspirou na legislação federal e na prática da

Universidade, sempre visando o respeito aos princípios da Administração

Pública, buscando tornar mais transparente a relação entre os dois entes,

estabelecendo parâmetros mínimos de fiscalização. Esta primeira versäo ainda

depende de decisöes administrativas, as quais, certamente, iräo aperfeiçoá-las,

adequando-a às diretrizes de ambas instituições. Dentre tais decisões, destaca-

se a escolha do nível de detalhamento das prestaçöes de contas, o qual, neste

momento, resumiu-se ao quanto exposto no Anexo ll da presente minuta

(29.03.2016). A Superintendente Jurídica encaminha os autos ao GR para

apreciaçåo (08.04.2016). O Chefe de Gabinete do Reitor encaminha os autos à
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PG, a pedido (24.05.2016). Cota da PG: elabora segunda versäo de minutas

padräo compostas de: Acordo de Cooperação; Plano de Trabalho; Convênio

Simplificado; Roteiro de Prestação de Contas; Roteiro de pagamento de docente

e de Termo de Permissão de Uso, tendo em vista uma segunda rodada de

debates para se elaborar uma nova versão mais adequada ao modelo de

relacionamento com a FUSP pretendido pela Administraçáo. Apesar de a
presente minuta tratar exclusivamente da relação entre FUSP e USP, nada

impede que o modelo construído possa ser replicado com outras fundaçöes de

apoio (09.06.2016). A Superintendente Jurídica manifesta-se de acordo,

considerando que acompanhou a elaboraçäo da proposta de Acordo de

Cooperação e seus anexos e encaminha os autos ao GR (15.06.2016). Os autos

säo encaminhados à PG (17.08.2016). Cota da PG: após apresentação da

segunda versão os autos retornam à PG para se incorporar mais algumas

alteraçöes para elaboração de versão definitiva. lnforma que os anexos

referentes a procedimentos e rotinas foram excluídos (Roteiro de Prestaçäo,

Roteiro de Pagamentos de Docentes e fluxograma administrativo de aprovação

de convênios e prestação de contas), objetivando proporcionar maior agilidade e

compreensão dos órgãos envolvidos. Encaminha os autos à Superintendência

Jurídica com a versåo definitiva das minutas (05.09.2016). A Superintendente

Jurídica informa que com os ajustes introduzidos na terceira versäo, a mesma

está em condiçöes de ser submetida à análise de mérito da COP (16.09.2016).

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Suplente do

a sessäo às 12h. Do que, para constar, eu

Renata de Góes C. P. T. dos Reis, Analista

lco, pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse

digitada esta que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à

sessão em que a mesma for discutida e aprovada, e por mim assinada. Såo

Paulo, 03 de novembro de 2016.

P
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[M I N U T A - versão novembro 2016]

RESOLUÇÃO N" , IDATA]

Baixa o Estatuto do Docente da Uni
Paulo.

versidade de São

.. :

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com
fundamento no art. 42, II., do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo Conselho
Universitário, em sessão realizada em [data], baixa a seguinte

RESOLUÇÄO

Artigo 1o - Fica aprovado o Estatuto do Docente da Universidade de São Paulo, anexo a

presente Resolução.

Artigo 2o - Ficam revogadas as Resoluções no

22.06.1989; e no 3533, de22.06.1989.
2450, de29.12.1982;n" 3532, de

Artigo 3o - Esta Resolução ertraútem vigor 60 (sessenta) dias depois da data de sua

publicação.

Reitoria da Universidade de São Paulo, [data]

MARCO ANTONIO ZAGO

Reitor

IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO

Secretiário Geral
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Super¡ntendênc¡a

Exposição de Motivos

Magnífico Reitor,

1. Submetemos à consideração de Vossa Magnificência a inclusa proposição do
Estatuto do Docente

2. Um dos objetivos da proposição é consolidar em um único texto as disposições
que regem a atividade docente na Universidade, atualmentê dispersas em
diversas norrnas, editadas ao longo dos últimos quase hinta e çinco anos. Assim,
os vários eventos e circunstâncias próprios do exercício da docêncìa passarão a

ser disciplinados de forma mais organizad4 simples.e coesa.

3. Essa consolidação terá o beneficio de facilitar o conhecimento e aplicação da

norïna pelos seus principais destinatários, os docentes da Universidade.

4. Mais do que isso, pelo peso simbólico do compgnente normativo, a aprovação
da proposição sinalizará, no plano instituciolal, a valorização de um elemento
fundamental para a excelência da Universidade de São Paulo, seus professores e

professoras.

5. A proposição consolida as disposições sobre regimes de trabalho, os quais
perrnanecem exatamente os mesmos que existem atualmente, reorganizando a

regulamentação sobre o seu exercício, cujo acompanhamento mantém-se de

competência dos Conselhos de Departamento e Congregações ou Conselhos-
Técnico-Administratiyos. Uma inovação a ser destacada é a possibilidade de que

estes colegiados dgleguem competência aos Conselhos de Departamento, de

modo que, a juízo desses colegiados, a Unidade poderá optar pela abreviação da
tramitação dos processos sobre amatéria.

6. O processo de ingresso no regime passa a ser automático, decorrendo da
aprovaç{o no concurso. Passa a ser regulamentado na Universidade o estágio
previsto no artigo 4l da Constituição Federal de 1988. No início do período, o
docente ingressante elaborará, apoiado pelo Departamento, um projeto de

estágio docente e ao longo do período preparará o projeto acadêmico que regerá
a sua atividade no período seguinte. Está prevista a criaçáo de um programa de

recepção dos novos docentes, que planejará, em conjunto com Unidades e

Departamentos, a forma de realizaçáo do estiágio, de maneira que a integração do
novo docente possa se fazer de maneira rápida e harmônica com o que se espera
dele ou dela.

Jurídica

J



7. Houve a preocupação com maior clareza e simplificação de procedimentos, de

maneira a reduzir as controvérsias jurídicas que hoje cercam a aplicação das

norlnas cuja revogação se propõe.

8. lsso ocorre, entre outros pontos, com as atividades simultâneas ao exercício em
RDIDP, as quais foram separadas claramente entre aquelas permitidas, as

vedadas e as sujeitas a credenciamento.

9. Outra questão a destacar é a vinculação da progressão horizontal de

avaliação periódica do docente, eliminando a duplicação de com a

indução de maior coerência entre os projetos da Unidade e odo
docente.

10. Por fim, importante registrar que a proposição
sugestões enviadas ou apresentadas em debates

lt

número de
pública

sobre as versões iniciais, nos meses de maio com expresslva

que nos levam

Respeitosamente

Adalberto Américo Fischrnann

Alexandre Nolascó de Cafvalho - Presidente

Carlos Alberto Fc.frei¡a Martins

José Rogérig.Cruz e Tucci
.:

Luiz Nunçs de Oliveira

.4..

Maria Paula Dallari Bucci

Ricardo Ribeiro Terra

Victor Wünsch Filho

Integrantes da Comissão e Grupo de Trabalho instituídos pelas Portarias254, de

13.4.2016, e 826, de 03.9.2015.

4
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ESTATUTO DO DOCENTE

Capítulo I- Disposições iniciais

Artigo 1- As atividades docentes na Universidade de São Paulo regem-se pelo

disposto nesta Resolução.

Parágrafo único- A carreira docente e os concursos para o provimento dos cargos

respectivos na Universidade se organizam conforme dispõem o Estatuto e o Rggimento
geral.

Capítulo II - Estágio probatório

Artigo 2- A nomeação do docente aprovado em concurse, cumpridas as exigências
legais pertinentes e após a publicação, darát início ao exercício, em período de

experimentação, no regime de trabalho estabelecido no ediøI.

Artigo 3- Nos 3 (três) anos iniciais do efetivo exercício das funções docentes, o
docente deverá se submeter ao estágio probatório g.gnstitucional.

Parágrafo único- Os Professores Titulares que já liverem exercício docente na USP por
período superior ao do estágio probatório colstitucional estarão dispensados do

cumprimento das disposições deste CapÍtulo.

Artigo 4- Nos primeiros 60 (sessenta) dias do exercício, o docente deverá

apresentar projeto de estágio dpcente, com o apoio do Departamento, para cumprimento
nos dois anos iniciais de sua eitivtdade na Universidade.

Artigo 5- O projeto de estágio docente, elaborado conforme disposto no Regimento
Interno da Comissão Permaieite de Avaliação (CPA), deverá ser submetido à

apreciação do Conselho <iþ .Departamento, da Congregação ou Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) e da Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT).

Artigo 6- Ao término do segundo ano do exercício, o docente deverá apresentar

relatório de atividades e projeto acadêmico relativo ao período subsequente,

submetendo-os às instâncias referidas no artigo 5".

Artigo 7- Como condição para a aquisição da estabilidade, seút realizada a

Avaliação de Estágio, a cargo de comissão instituída para essa finalidade, designada
pela CERT, com três membros, os quais poderão ser integrantes da própria CERT,
sendo pelo menos um membro do Departamento de lotação do docente.

Artigo 8- A Avaliação de Estágio considerará:

I- parecer do Conselho de Departamento sobre o relatório referido no artigo 6o,

do qual conste tópico específico sobre o engajamento institucional,
considerados a observância da ética universitiária, a capacidade de iniciativa,

5
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e o desempenho didático-pedagógico;

il- relatório de participação, obrigatória, no Programa de Recepção de

Docentes, organizado pela Unidade, Museu ou Instituto Especializado, sob a

coordenação da CERT.

Artigo 9- Da decisão que negar a aprovação do estágio, caberí recurso à Comissão

Plenária (CP) da CPA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência, em

última instância.

Artigo 10- Concluído o esûágio probatório com aprovação, na hipótese de Professor

Doutor ou Associado, a confirmação no cargo será feita no primeiro.'nívêl do {egrau
correspondente da carreira.

Artigo 11- Encerrado o período de estágio, o docente se subÍngter4 às avaliações
periódicas, de acordo com o calendário fixado pela CPA.

Capítulo III- Regimes de trábalho

Artigo 12- São Ufiversidade o Regime de

o Regime de Turno CompletoDedicação Integral
(RTC) e o Regime

Seção I- Regime de Dedicação e à Pesquisa (RDIDP)

Artigo 13- O Regime de Dedicação
regime preferencial do qorpo ,docgnte
excelência e favorecer o áþrlmofa¡nento

Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP),
da USP, tem a finalidade de estimular a

contínuo das atividades de ensino, pesquisa e
extensão e cultura.

Artigo 14- O docente em RDIDP está obrigado a dedicar-se plena e exclusivamente
aos trabalhos de seu ca¡go óu função, vedado o exercício de outra atividade pública ou

particular, salvo as exceções previstas nesta Resolução.

' 
, Subseção I- Atividades vedadas ao docente em RDIDP

Artigo 15- Ao docente em RDIDP é vedada a prâtica das seguintes atividades
remuneradas:

I- acumulação com outro cargo público, independentemente dacargahorária;

il- exercício de emprego privado, independentemente da carga horária;

III- participação no quadro associativo de pessoa jurídica, na condição de

gerente ou administrador;

6
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IV- exercício de atividade profissional em empresa onde figure como
proprietário ou acionista;

prestação de serviços ou atividades a outra pessoa física oujurídica, com as

exceções previstas nesta Seção.
V-

Subseção II- Atividades simultâneas admitidas ao docente em RDIDP

Artigo 16- O docente em RDIDP poderá realizar atividades .simultâneas,
relacionadas a seu cargo, visando a disseminação de conhecimentos à sociedade ou a
colaboração com a Universidade, desde que não prejudique o desempenhô regular da

função e observadas as condições definidas nesta Resolução.

Artigo 17- Ao docente em RDIDP é admitida a realização das seguintes atividades,
ainda que remuneradas, independentemente de credenciamento:

I- participação em programa de agência ofTcial de fomento ou programa oficial de

formação de professores da educação básica, com recebimento de bolsa prevista na
regulamentação própria;

II- realização de assessoria, parecer ou coordenação de atividades para agência ofîcial
de fomento;

III- participação em comissão ou elaboração de parecer para órgão público;

IY- realização de perícia a pedido da Justiça ou de órgão governamental;

V- apoio à FUVEST, EDUSP ou órgãos congêneres de universidades públicas, na
forma de assessoria, parecel ou coordenação de atividades;

VI- orientação de estudantes de pós-graduação de outras instituições públicas de

educação superior, observada a regulamentação própria;

VII- participação ém corpo editorial de revista científica;

VIII- exercício de cargo de direção em associação ou sociedade científica;

IX - partieipação efn comissões julgadoras, com retribuição paga por outras instituições
de eduçação superior;

X- participação em comissão de avaliação ou verificação relacionada ao ensino,
pesquisa óir extensão, paga por órgãos oficiais ou outras instituições de educação
superior;

Xl- realização de palestra, conferência, aula magna, atividade artística ou cultural e

participação em congresso, em sua área de atuação;

XII- recebimento de direitos autorais, direitos de propriedade intelectual ou ganhos

econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, pagos por fontes externas à

Universidade, nos termos da legislação própria.
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$ 1" A participação em cursos remunerados não se confunde com a realizaçáo de

palestras referida no inciso XI, sujeitando-se aquela a credenciamento, na forma dos

artigos l8 e seguintes.

$ 2" Para os fins desta Resolução, o recebimento exclusivo de passagens, diárias ou
ajuda de custo não caracteriza remuneração.

S 30- A CERT poderá propor ao Reitor a inclusão de outras atividades no regime
previsto neste artigo.

Subseção III- Atividades simultâneas sujeitas a credenciamento do docente em

RDIDP

Artigo 18- Ao docente em RDIDP, desde que credenciado na ø^u desta Resolução
e mediante a prestação das informações devidas, admite-se a prática de atividades
simultâneas com remuneração, em caráter esporádico, compreendendo, entre outras,
convênios, assessoria ou participação em cursos de extensão, observados os termos
desta Resolução.

Artigo 19- O docente em RDIDP credenciado poderá participar de projetos de

ensino, pesquis4 extensão ou inovação, de carátter institucional, realizados com
entidades externas, mediante convênio ou contrato, por ptazo determinado.

$ 1"- A regularidade da participação do docente é condicionada à aprovação do projeto e

formalização do convênio ou contrato pefas iístâncias competentes, de acordo com a
regulamentação de convênios da Universidade.

$ 2"- O tempo dedicado pelo docente em RDIDP, regularmente credenciado, às

atividades relacionadas.áos coivênios e contratos previstos no caput, somadas às de

assessoria referidas no artigo 20, não poderá ultrapassar as 8 (oito) horas semanais.

$ 3"- Quando se tratar de convênio de pesquisa ou programa especial de agência oficial
de fomento em due o objeto do ajuste corresponda à atividade de pesquisa prevista no
projeto acadê'riico do docente, o limite de tempo referido no $ 2o poderá ser elevado, a

i"?? dlComissão de Pesquisa e demais instâncias competentes para apreciação do
méritq do convênio na Unidade, as quais autorizarão a alocação de tempo para o caso

concrelo, comunicando a decisão à CERT.

Artigo 20- O docente em RDIDP credenciado poderá realizar atividades de

assessoria, tais como elaborar pareceres científicos e responder a consultas sobre

assuntos especializados, realizar ensaios ou análises, exercer atividades de consultoria,
perícia, assistência, orientação profissional e curadoria externa de museus, visando a

aplicação e difusão dos conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos que se

caracteizam pela sua relevância para a sociedade ou para a Universidade.

$ 1'- O tempo dedicado às atividades a que se refere este artigo será limitado a 8 horas

semanais, observado o artigo 19, $ 2o.
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$ 2" - O docente que infringir o disposto no $ lo deste artigo será excluído do regime.

$ 3"- As atividades de assessoria devem ser submetidas à autorização, de maneira
individualizada, a cada evento, pelo Conselho de Departamento e Congregação ou CTA.

$ 4' - Nos casos em que a urgência for justificada, o Diretor da Unidade, após

apreciação do Departamento, poderâ autoúzar a realização dos serviços a que se refere o
caput deste artigo, ad referendum da Congregação ou CTA.

Artigo 21- O docente em RDIDP credenciado poderá participar de cursos de

extensão universitária oferecidos pela Universidade, percebendo remuneração por essa

atividade.

$ 1" - O limite de participação remuneradanaatividade referida no caputé de 36 (trinta
e seis) horas semestrais.

$ 2" - Os recursos para pagamento do docente somentg
estranhas ao orçamento concedido pelo Governo do Estado à

$ 3" - A regularidade da participação do docente é condicionada à aprovação do curso
pelas instâncias competentes, de acordo com a regulamenfação própria da Universidade.

$ 4"- É vedada a participação remunerada em çursq oferecido por instituição distinta da

Universidade de São Paulo, exceto quando se tratar de instituição pública.

Ãrtigo 22- A remuneração das atividades simultâneas poderá se dar das seguintes
formas:

I - gratificação por atividade de convênio ou retribuição pecuniária por atividade no
âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, e

outras gratificações previstas em regulamentação própria da Universidade;

II - recebimento de bolsa de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação paga por
fonte externa à Universidade e distinta das agências ohciais de fomento, nos termos da
regulamentação própria;

III - retribuição pecuniátria, na forma de pro labore pago diretamente ao docente por
fonte externa à Ur-rivgrsidade, pela realização de palestra ou conferência, relacionada à

sua área de atuação;

IV- retribuição pecuniánia, na forma de pro labore ou cachê pago diretamente ao

docente po¡ fonte externa à Universidade, pela realização de atividade artística ou
cultural relacionada à sua área de atuação;

V - retribuição pecuniária por consultoria, assessoria ou colaboração de natureza
científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, paga diretamente ao

docente por fonte externa à Universidade.

Subseção IV- Processo de credenciamento do docente em RDIDP para atividades
simultâneas

I

poderão',provir
UniveÍsidade.
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Artigo 23- O pedido de credenciamento do docente em RDIDP para o exercício de

atividades simultâneas referidas nesta Seção deverá ser apresentado em formulário
próprio, devendo o docente atualizar, na ocasião, o currículo Lattes ou base de dados

oficial aprovada pela CERT, e instruído com os seguintes elementos:

I- autoavaliação do docente sobre o desempenho de suas funções regulares;

II- apreciação do impacto estimado das atividades simultâneas sobre a realização do
projeto acadêmico individual do docente;

III- apreciação do impacto estimado das atividades simultâneas sobre a realização dos

projetos acadêmicos do Departamento e da Unidade.

Parágrafo único- A CERT poderá propor ao Reitor disciplina específîca sobre limites e

procedimentos relativos ao credenciamento e suas condições.

Artigo 24- O credenciamento dependerá de aprovâçáo do Conselho de

Departamento, da Congregação ou CTA e da CERT.

S 10- O Conselho de Departamento farâ a apreciação inicial do pedido, em vista da

avaliação individual do docente e do desempenho regúlar da fuição.

$ 2o- Havendo parecer favorável do Conselho do Departariento e da Congregação ou

CTA, a matéria será submetida à CERT, cuja manifestação favorável resultará no

credenciamento do docente.

$ 3"- Na hipótese de parecer desfavorável do Conselho de Departamento, o docente
poderá recoffer desse entendimento, em última instância, à Congregação da Unidade.

$ 4"- O parecer desfavorável da Congregação ou CTA ou o não provimento do recurso

referido no $ 3o importará o arquivarnento do pedido de credenciamento, que só poderá

ser novamente apresentado ûm ano após essa decisão.

$ 5'- O provimento do recurso referido no $ 3o pela Congregação ensejará o

encaminhamento. da matéria à CERT, que decidirá sobre o pedido de credenciamento,

motivadamente. '

$ 6"- Da decisão da CERT caberá recurso do docente à Comissão Plenária (CP) da CPA,
em últirná instância,

Artigo 25- O credenciamento será válido por 2 (dois) anos, podendo ser renovado
desde que presentes os requisitos pertinentes, na forma dos artigos 23 e 24.

Parágrafo único- O pedido de prorrogação deverá ser protocolado 6 (seis) meses antes

do vencimento do credenciamento, instruído adicionalmente com autoavaliação sobre o

desempenho das atividades regulares e das atividades simultâneas no período.

Artigo 26- O docente em RDIDP que tiver exercido atividades sujeitas a

credenciamento deverá, anualmente, enviar à CERT relatório circunstanciado, aprovado
pelo Conselho de Departamento e Congregação ou CTA.
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$ 1"- Todas as atividades simultâneas realizadas pelo docente sob credenciamento
devem ser informadas no currículo Lattes ou em base de dados ofìcial da Universidade,
conforme definição da CERT.

$ 2"- A CERT poderá solicitar a comprovação do cumprimento das obrigações

estatutirias e regimentais exigidas dos docentes em RDIDP.

Artigo2T- As atividades remuneradas sujeitas a credenciamento são consideradas

excedentes, ainda que complementares, às funções docentes ordinárias e não poderão

ser computadas para fins de avaliação das atividades regulares ou curn-prir.nento do

RDIDP.

Artigo 28- Na hipótese de avaliação insatisfatória do docente, nos termos do

Regimento Interno da CPA, será interrompido o credenciamentg, situação que

perrnanecerá durante a vigência do protocolo de compromissq.

Artigo 29- A realização de atividade condicionada a credenciamento sem o ato

devido caracteriza inegularidade no exercício do RDIDP.

Subseção V- Acumulação temporária de funções dogéntes na Universidade

Artigo 30- O professor em RDIDP poderá, temþôrariamente, acumular o exercício
de funções docentes na Universidade, em Unidade sediada em Município distinto
daquele de sua lotação, em curso em fase de' implantação ou em circunstâncias
consideradas especiais, a critério do Conselho de Departamento, da Congregação ou

CTA e da CERT.

S 1"- O pedido de autorizaçáo pa¡a a acumulação de funções docentes deverá ser

instruído com os seguintes êlementos:

I- requerimento da Unidade solicitante da função adicional, indicando a disciplina ou

curso a ministrar, com a distribuição da carga horária semanal;

II- informaþão sobre a cargahorária semanal do docente na Unidade de lotação;

III- os elementos constantes do artigo 23 e seus incisos.

S 2"- A cargahoréria na função adicional será limitada a 12 (doze) horas semanais.

S 3"- O þrazo para a acumulação temporária de funções docentes será de 2 (dois) anos,

pronogável por mais 2 (dois) anos.

$ 4"- O pedido de autorização deverá ser submetido à apreciação do Conselho de

Departamento, da Congregação ou CTA e da CERT, aplicando-se, no que couber, o
procedimento do artigo 24.

$ 5"- A solicitação de pronogação, com justifTcativa circunstanciada, deverã tramitar
pelas mesmas instâncias e estará sujeita às mesmas exigências estabelecidas na

auforizaçáo inicial.

11
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$ 6"- É vedada a acumulação de cargos ou funções docentes no mesmo campus da

Universidade de São Paulo.

S 7"- O disposto neste artigo não obsta o estabelecimento de vinculação subsidiária, nos

termos do artigo 130-A do Regimento Geral, ou a participação do professor no

Programa de Incentivo à Integração Docente, instituído pela Resolução n. 7.153, de l0
de dezembro de20l5, observada a regulamentação própria de cada um.

Subseção VI- Exercício de mandato, cargo de direção ou função de conflança

Artigo 31- É admitido ao docente em RDIDP o exercício de cargo de.dirgção ou

função de confiança previstos no Estatuto ou Regimento Geral d.a Univeisidade.

Parágrafo único- O exercício de outro cargo ou função na Universidade pode ser

admitido, mediante autorização do Conselho de Departamento e da CERT, observando-
se o procedimento do artigo 24, no que couber.

Ãrtigo 32- O Reitor, o Vice-Reitor, os Pró-Reitores, DiretoreS e Vice-Diretores de

Unidades, Museus e Institutos Especializados servirão erir RDIDP, entendido nesse caso

como modalidade especial do regime, em que os encargos próprios da docência podem

ser substituídos pelo exercício prioritário de gestão e direção universitária, enquanto

perdurar o mandato.

Parágrafo único - Na hipótese do caput, o docente fica desobrigado do estrito

cumprimento dos preceitos do regime, embora lhes sejam asseguradas as vantagens

correspondentes, pecuniárias e outras.

Seção II- Regime de Turno Completo (RTC)

Artigo 33- O Regime de Turno Completo (RTC) é um regime especial de trabalho
no qual o docente obriga-se á trabalhar na Universidade de São Paulo por 24 (vinte e

quatro) horas semanais em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

S 1"- O docente em RTC poderá exercer outra atividade particular ou pública,

compatível com o regime, respeitadas as norrnas sobre acumulação.

$ 2"- As atividades remuneradas por fontes distintas da Universidade são consideradas

excedentes, ainda que complementares, às funções docentes ordinárias e não poderão

ser computadas para fins de avaliação das atividades regulares ou cumprimento do

RTC.

Seção III- Regime de Turno Parcial (RTP)

Artigo 34- O Regime de Turno Parcial (RTP) é o regime no qual o docente se obriga
atrabalhar na Universidade por 12 (doze) horas semanais em atividades de ensino.

luríd¡ca
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Seção IV- Alteração do regime de trabalho

Artigo 35- O docente poderá solicitar a alterução de seu regime de trabalho,
observados os projetos acadêmicos do Departamento e da Unidade.

Parágrafo único- O pedido deverá ser submetido à apreciação do Conselho de

Departamento, da Congregação ou CTA e da CERT, aplicando-se, no que couber, o
procedimento do artigo 24.

Artigo36- Diante de inadequação do docente ao regime de trabalho.estabelecido,
devidamente motivada, o Conselho de Departamento poderá recometrdaí .a sua

alteração, cabendo à Congregação ou CTA e à CERT a deliberação:sobre o 4g'sunto,
aplicando-se, no que couber, o procedimento do artigo 24. '

Parágrafo único- Não se tratando de infringência às norïnas, qs efeitoi:pecuniários da

alteração do regime só incidem após a publicação do ato respectiúo.

Artigo 37- É vedada a mudança de regime de trabalho, bem como a licença
temporária referida no artigo 39, aos docentes em estágio probatórío constitucional.

Artigo 38- Na hipótese de concessão de afastamentÔ sgm.prejuízo de vencimentos, a

solicitação de alteração de RDIDP para outros rggimes só será autorizada após o
exercício em prazo igual ao do afastamento concédidó.

Seção V- LicenÇa temporária do RDIDP

Artigo 39- Em casos excepcionais poderá ser concedida licença temporária do
RDIDP, passando o docente a exercer as suas atividades em outro regime de trabalho.

S 1% O pedido de licença deverá ser submetido à apreciação do Conselho de

Departamento, do CTA e da CERT, aplicando-se, no que couber, o procedimento do

artigo 24.

$ 2" - O prazo máximo para a licença do RDIDP, durante toda a permanência do

docente ngsse regime, é de 4 (quatro) anos.

. Capítulo IV - Afastamentos

Artigo 40- O docente poderá se afastar de suas funções na Universidade, desde que

devidamente autoÅzado, por prazo certo e para objetivo determinado, dentre os

seguintes:

| - realização de pesquisa;

Il-realização de programa de pós-doutorado ou congênere;

III - exercício de leitorado no exterior;
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IV - exercício de magistério na categoria de professor visitante em instituição de ensino
superior;

V - ministração de curso ou conferência;

VI - participação em certame cultural ou artístico;

VII - participação em evento científico ou cultural, com ou sem apresentação de

trabalho, ou ministração de curso de curta duração, tutorial, seminário, palestra ou

conferência;

VIII - prestação de colaboração ou serviço a outra instituição de ciência, cultura e

tecnologia do Estado de São Paulo, para as finalidades previstas na legisl4gão de

inovação;

IX- atendimento de compromisso decorrente de convênio régularmente firmado,
segundo a regulamentação própria da Universidade;

X - participação em comissão julgadora de concurso ou outras de interesse público;

XI - exercício de cargo ou função pública no nível federal, estadual ou municipal,
incluídas empresas públicas, sociedades de econemi¿ mista e organizações sociais

regularmente contratadas pelo Poder Público¡., '

XII - prestação de serviço de natureza admiúistrativa ern instituto ou estabelecimento de

ensino superior oficial ou entidade ofîcial de apoio à pesquisa;

XIII - exercício de função em organização internacional;

XIV- exercício de mandato eletivo.

Artigo 41- O prazo de afastamento é limitado a 2 (dois) anos consecutivos,
prorrogável uma vez, por igual período, exceto nas hipóteses dos incisos XI a XIV do

artigo 40.

Parágrafo único . ProrrogaÇões adicionais à prevista no caput poderão ser concedidas
pelo prazo máximo de I (um) ano, desde que com prejuízo de vencimentos.

Artigo 42- O afastamento pode se dar com ou sem prejuízo dos vencimentos e

vantagens do catgo.

$ 1"- O afastamento para o exercício de atividade remunerada poderá ser concedido,
desde que com prejuízo de vencimentos.

$ 2" - Na hipótese de afastamento remunerado para exercício de cargo ou função de

governo ou administração nos níveis federal, estadual ou municipal, poderá o

interessado optar pelos estipêndios pagos pela Universidade, admitido o recebimento
concomitante de gratificação de representação do cargo ou função pública.

$ 3'- Os afast¿mentos mencionados nos $$ l" e 2o permitirão que a Unidade efetue

admissão em regime de substituição.
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Artigo 43- São requisitos para o afastamento:

I- requerimento do docente, que demonstre a conveniência do afastamento para

o Departamento e a Unidade, Museu ou Instituto Especializado;

il- estimativa dos efeitos do afastamento sobre as previsões constantes de seu

projeto acadêmico e proposta de adequação coffespondentes;

ilI- informação sobre o modo como serão atendidos os encargos do docente;

IV- identificação da finalidade do afastamento, prazo, e o modo .gom ou sem

prejuízo de vencimentos ou vantagens;

V- convite ou carta de aceitação, quando for o caso. :

Parâgrafo único- O convite é requisito indispensável nas hipóteses dos incisss III, IV, V
e XIII do artigo 40. :.

Artigo 44- A competên ciaparu a autorização do afastamento por prazo superior a 30
(trinta) dias é do Reitor, condicionada à aprovação do Çotrs.elho do Departamento, da

Congregação ou CTA e da CERT. 't'

Parágrafo único- No caso de afastamento do Reitóf, a aulorização caberá à Comissão

de Legislação e Recursos (CLR). . .t, .

Artigo 45- Para os afastamentos de çurta duíação, assim entendidos aqueles com
prazo de até 30 (dias), a autorizaçáo c4berá:

I- no caso de docente, ao Chefe de Departamentoo ou nas Unidades não

organizadas em DgpaJlamentos, ão Diretor;

il- no caso de Chefc de Departamento, ao Diretor da Unidade;

ilI- no caso de doceite de Museu ou Instituto Especializado, ao Diretor;

ry- no caso do Vice-Reitor, Pró-Reitor, Superintendente, Diretor de Unidade,
Museu ou Instituto Especializado, ao Reitor;

V- no caso'do Reitor, à Comissão de Legislação e Recursos (CLR).

Artigo 46¡ O pedido de afastamento sem prejuízo de vencimentos por período igual
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será acompanhado de termo de compromisso
pelo quál o interessado se obriga a pennanecer na USP, após seu retorno, por prazo não

inferior ao do afastamento, no mesmo regime de trabalho em que esse foi concedido.

Parágrafo único- A inobservância do compromisso a que se refere este artigo implicará
a restituição à USP de importância equivalente à que houver recebido durante o

respectivo período.

Ãrtigo 47- Até 60 (sessenta) dias após o término do prazo de afastamento, o docente

deverá apresentar relatório de atividades, para ciência e apreciação dos órgãos

competentes.
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$ 1'- Em caso de omissão de relatório, o interessado perderá o direito a novo
afastamento, até que seja cumprida a exigência.

$ 2" - O docente cujo relatório não for aprovado poderá ter o afastamento suspenso a

qualquer tempo ou ficar sujeito ao indeferimento de novas solicitações, sem prejuízo do

disposto no artigo 51.

Artigo 48- O pedido de prorrogação de afastamento deverá ser apresentado pelo

docente, com antecedência de pelo menos 90 (noventa) dias do término do prazo do

afastamento, instruído com o relatório de atividades relativo ao período fmdo e demais

elementos que atualizem as informações constantes do artigo 43.

Artigo 49- O docente que pennanecer afastado de seu cargo ou função þor pêríodo

igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias deverá, após o seu r-e.torno¡ p€ÍnÍÌnecer em

exercício por igual período, antes de fazer jus a novo afastamento

Parágrafo único- A restrição prevista no caput não aþrange novos afastamentos de

curta duração.

...1'

Capítuto V- Cumprimento das normas sobre atividade docente e regimes de

trabalho

Artigo 50- No âmbito das Unidades, compête, precipuamente, ao Chefe de

Departamento zelaro com a colaboraçãô do respectivo Conselho de Departamento, pelo
fiel cumprimento das norrnas sobre atividade docente e regimes de trabalho.

Parágrafo único- O Chefs do Departamento é o responsável por promover as

providências de apuração de pgssível descumprimento das regras sobre a atividade
docente, informando ao Diretor, que remeterá o assunto à CERT.

Artigo 51- A CERT promoverá a instauração de sindicância a hm de apurar a

infringência de quafquel dog dispositivos que regem a atividade docente.

$ 1'- A Comissão de Sindicância deverá constituir-se de três membros da CERT,
indicados pelo P¡esidente, que deverão pertencer, no mínimo, à mesma categoria do
professor sindicado.

g 2r Configurados indícios de infringência de dispositivos exigíveis, a CERT proporá

ao Reitor'a instauração de processo administrativo.

S 3% O processo administrativo observarâ,tanto em relação aos procedimentos, quanto

às penalidades, o disposto na legislação de pessoal do Estado de São Paulo, assegurado

o contraditório e ampla defesa.

S 4"- A aplicação de penalidade disciplinar é independente da reparação civil do dano,
por meio da devolução de quantia recebida por exercício irregular da função docente.

Capítulo VI - Disposições gerais
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Artigo 52- Durante o ano letivo, a carga didática do docente, em qualquer regime de

trabalho, deverá respeitar o limite mínimo de 8 (oito) horas semanais.

$ 1" - Na distribuição da carga didáttica, os Departamentos ou órgãos equivalentes
deverão atender às seguintes prioridades:

I- disciplinas obrigatórias de graduaçáo na Unidade e nos cursos de outras Unidades;

II- disciplinas optativas de oferta obrigatória de graduação na Unidade e nos cursos de

outras Unidades;

III- disciplinas obrigatórias de pós-graduação;

IV- disciplinas optativas não referidas nos incisos anteriores.

$ 2"- As aulas em disciplinas deverão estar registradas nos sistemas próprios da

graduação ou da pós-graduação.

$ 3'- Atividades como orientação de trabalhos de conclusão de curso, tutorias e

supervisão de atividades de campo e viagens didáticas poderão ser equiparadas a aulas,
para os efeitos do artigo 57 daLei 9.394, de 1996, e integiar a çarga didática referida no

caput, até o limite de 2h semanais, desde que previstas no p.lojeto pedagógico do curso,

oferecidas em caráter geral aos estudantes e rggish4das nos iistemas próprios.

$ 4"- As aulas em cursos de extensão . devid4méíte aprovados pelas instâncias

competentes e registrados no sistema prgprio, ministradas por docente que tiver
observado a ordem de prioridade estabglecida nos incisos do $ 1o, poderão integrar as

2h referidas no $ 3o, desde que não remuneradas adicionalmente.

$ 5"- As atividades com remuneração adicional não serão contabilizadas para a

integralizaçãodacargadidfiticaobrigatória.

S 6'- O cumprimento do disposto neste artigo deverá ser verificado, nos termos dos

artigos 50 e 51,.e constitui élemento informativo do engajamento institucional do

docente e d.o Degertaryenl9,.l

[Redação alterúativa para o artigo 52, caput e $ lo, suprimindo-se o $ 3o, conforme
parecai da Comissão de Legislação e Recursos, em 03 de novembro de 2016:

Artigo 52- Darante o ano letivo, a carga de aulas do docente, em qualquer regime de

trabalho, deverá respeitar o mínimo de I (oito) horas semanais.

$ 1r Na distribuição da carga de aulas, os Departamentos ou órgãos equivalentes
deverão atender às seguintes prioridades:

I- (Mantém-se a redação proposta);

II- (Mantém-se a redação proposta);

ilI- (Mantém-se a redação proposta);

t7



IV- (Mantém-se a redação proposta);

$ 2"- (Mantém-se a redação proposta).

$ 3'- (Suprime-se)

$ 40- (Renumera-se, passando a $ 3').

$ 50- (Renumera-se, passando a $ 4").

$ 6r (Renumera-se, passando a $ 5).]

Artigo 53- As competências atribuídas nesta norma à Congregação poderão ser

delegadas ao CTA ou Conselhos de Departamento.

$ 1"- Nos Museus e Institutos Especializados, as competências atribuídas nesta

Resolução à Congregação serão exercidas pelo Conselho Deliberafivo ou órgão
equivalente.

$ 2"- As Unidades não organizadas em Departamgntos {eveião definir, no Regimento
Interno, a instância que exercerá as competêíoìas :íespectivas, nos termos desta

Resolução.

Artigo 54- Os prazos previstos nesta ResoluÇão ioirtam-se na forma da legislação
estadual de processo administrativo, em dias Co.rridos, a partir do primeiro dia útil após

a ciência, findando no último dia da contagem.

$ 1o- Caso o final do prazo ocona em dia sçm expediente, o encerramento do prazo se

dará no primeiro dia útil subsequente.

$ 2" Não havendo prazo dspecíficó assinalado para a prâtica de atos, aplica-se como
regra geral o prazo de 5 (cinco) dias, exceto para recursos, em que deverá ser observado

o prazo será de 10 (dias) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, nos

termos do artigo ?54 do $.eglmento Geral.

Artigo 55- Qs casos omissos relativos à matéria disciplinada nesta Resolução serão

decididos pela CP.

Capítulo VII - Disposições transitórias

Artigo 56- Os docentes que estiverem em período de experimentação na data da

entrada em vigor desta Resolução cumprirão as disposições que o regem atualmente até

o seu encerramento, quando passarão a se submeter às disposições da avaliação
quinquenal.

Parágrafo único- Quando o relatório de avaliaçáo for considerado satisfatório, a CERT
poderá encerrar o período de experimentação.

Artigo 57- Os docentes em exercício na Universidade que já tiverem superado o

l8
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período de experimentação observarão as regras próprias para o procedimento de

avaliação e consequente progressão horizontal na carreira.
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[M I N U T A- versão novembro 20161

RESOLUÇÃO N' , DE DE DE 2016.

Baixa o Regimento da Comissão Pgru¡anente de

Avaliação.
.. :

:. ., .'. :.:..

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atÍibuiçÕeS legais, com
fundamento no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o {.gliberado;peio Conselho
Universitário, em sessão realizada em de 2016, baixa a seguinte

RESOLUÇAO: ,'

'':., ,.:

Artigo 1o - Fica aprovado o Regimento da Comiqsáo'P.ermanente de Avaliação, anexo a
presente Resolução. . .: , '' ,

Artigo 2o - O artigo 8o da Resolução ni 6073, de 1o de março de 2012 hca acrescido do

$ 4o, com a seguinte r"duçãor ., ,,,

"$ 4o - O participante do þrograma poderá ser convidado a contribuir com sua

experiência docente, atuando co4o assessor da Comissão Permanente de Avaliação ou
de suas Câmaras."

Artigo 3o - Ficary¡ fêvoga{4s as Resoluções no 4976, de 18.12.2002; no 5063, de

25.08.2003;n" 5927,de 08.07.201I e no 5934, de26.07.2011.

Artigo 4o - Esta Resolução entrará em vigor 60 (sessenta) dias depois da data de sua
publicagãÕ. ::

Reitoriâ da Univêrsidade de São Paulo, de de 2016.

MARCO ANTONIO ZAGO

Reitor

IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO

Secret¿írio Geral
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Exposição de Motivos

Magnífico Reitor,

l. A presente proposta surge da constatação de que na busca constante da melhoria
da qualidade, a avaliação têm um papel de considerável ir-nportância.
Primeiramente, como exercício de autoconhecimento, que permita a detecção de
pontos fortes e pontos fracos, no qual os aprimoramentos nece3qiirios,:sejam
considerados em processo que permita a elaboração de planejamento, com metas
de evolução e envolva prazos, definindo-se agentes e mecanismos para alcançâ-
las. Segue-se um período de execução e um novo processo de avaliação com
definição de novas metas ou projetos de evolução. , ' ... '

2. Esse processo contínuo de melhoria da quaiidade, comum a todas as

organizações, requer organicidade, conjugando os pl4nejamentos setoriais ao
planejamento global e o envolvimento de todos os agentes. Esta integração de

objetivos não está expressa no atual siste¡riâ de avaliação da Universidade de

São Paulo, em que coexistem diversos sistemas de avaliação atuando de forma
independente e sem qualquer integração de objetivos ou procedimentos. Isso
pode ser ilustrado com os processos de Avaliação Institucional da Universidade
(Resolução 4.976, compreendendo a avaliação dos Departamentos, Unidades,
Órgãos de Integração e Complementares), de Avaliação dos Docentes,
relativamente aos Períodos de Experimentação dos Regimes de Trabalho e o ao

Credenciamento para Atividades de Assessoria e Convênios (Resoluções 2.450,
3.531, 3.532,3.533) e Avaliação para Progressão de Nível na Carreira Docente
(Resolução 5.927). Visivélmente, a falta de integração entre os três sistemas
prejudica a finalidade de alimentar estratégias de contínua evolução acadêmica
em todos os âmbitos, que seria a sua principal função.

3. Os Projetos Acadêmicos de Unidades, Departamentos e Docentes têm um papel
central nesta evolução. E fundamental que as Unidades estabeleçam seus
projetos acadêmicos e que estes deem ensejo a uma boa integração entre os
projetos acadêmicos de Departamentos (quando houver), da mesma forma que

se espera que esses induzam a integração dos projetos acadêmicos de seus

docentes. A cultura de elaboração e discussão dos diversos projetos criarát
condições para que a Universidade também elabore seu projeto, com o objetivo
de nortear o conjunto de suas ações

4. No que se refere à avaliação docente, é necessário estabelecer os diferentes
perfis, para cada nível da carreira, no âmbito de cada uma das Unidades da
Universidade de São Paulo. A inclusão desses perfis, integrados aos Projetos

3
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Acadêmicos das Unidades, produz um sistema de avaliaçáo docente (aderência

ao perfil) que contempla toda a diversidade presente na Universidade de São

Paulo. Este procedimento estabeleceria objetivos claros para os docentes desde o

momento do seu ingresso e contribuiria de forma inequívoca para evolução
acadêmica da Universidade de São Paulo. É claro que os projetos acadêmicos e

os perfrs docentes dos distintos níveis da carreira devem ter a característica de

projetar a evolução (serem dinâmicos) acadêmica sempre.

5. A partir desta constatação (diagnóstico dos sistemas de a usP)
apresenta-se a proposta de reformulação da principal estrutura da

Universidade, propondo-se um novo Regimento Interno a
Permanente de Avaliação (CPA), cujos objetivos
sistemas de avaliação existentes na Universidade; b) ao

acadêmica de
Especializados
que contemple

6. Estas propostas podem ser sumariadas nos Segrfin!çsprincípios :

num þaqorama mais amplo, que leve ema) Integrar a avaliagão
conta a proposta da
do estabelecimento

e dó Departamento. Isto se dará por meio
docentes, em cada nível da carreira, nos

Projetos Acadêmicos

, Corírissão
iútegrar os

b) Mudança no conceito de aValiação docente para o de acompanhamento
do docerÍle, que deve ser feito a partir de um projeto de carreira,
permitindq elxos preferenciais de atuação segundo o perfil dos docentes
e as metas do Departamento e da Unidade (pesquisa, ensino de
graduaçãg e eultura extensão). Não se fala em projeto de pesquis4 mas
em piojeto aôadêmico, ou sej4 de vida universitária. Isto deve ser feito
a partir de um Projeto Acadêmico acordado entre o Docente e seu

Departamento ou Unidade, devendo haver sintonia entre eles.

c) Simplihcar a avaliação docente. Um único processo deve servir para

acompanhar a carreira, garantir a estabilidade funcional e assegurar a
progressão horizontal. O Projeto Acadêmico da Unidade, ao definir o
perfil docente em cada nível da carreira, determina os parâmetros da

avaliação docente, tornando claros para o Docente, a Unidade e a

Universidade os requisitos para uma avaliação satisfatória e que

implique em promoção.

4
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d) Consolidar a dimensão institucional da avaliação. A aprovação dos
Projetos Acadêmicos das Unidades fica atribuída à CAA (Comissão do
co).

e) Descentralizar todo o processo, delegando responsabilidades crescentes
aos Departamentos e Unidades, à medida em que se realizarem os ciclos
avaliativos. Delega-se, inicialmente, a elaboração dos perfis docentes
em todos os níveis da carreira que balizam todo o processo de avaliação
docente. A CPA poderá, progressivamente, dependendo des resultados
das avaliações, delegar responsabilidades (autonomia) adicioñais aos

Departamentos e Unidades.

Ð Organização do processo segundo diretrizes deflnidas pelo Conselho
Universitário levando em conta a diversidade {e áreas e abordagens na
Universidade.

7. É importante notar que não hrár, nos documentos apresentados, qualquer mudança
nos regimes de contratação docente existentes (RTP, RTC e RDIDP) e que é
papel de cada uma das Unidades da USP esiabglecef, no seu projeto acadêmico,
a composição ideal do corpo docente nos {iferentes regimes.

8. A integração entre os Projetos e.uáá.icos das Unidades e o Projeto Acadêmico
da Universidade se dará pelo processo de aprovação pela Cãmara de Avaliação
Institucional da CPA. Desta for¡na, não é competência exclusiva das Unidades o
estabelecimento de seus Projetos Acadêmicos, devendo haver integração com o
Projeto Acadêmico da Ûniversidade. O mesmo se aplica a docentes e

Departamentos e ?'Dep4rtamentos e Unidades. Isso permitirá que as boas
práticas de gestão acadêmiba sejam divulgadas e difundidas para outras
Unidades e Departamentos.

9. Resultados positivos'na avaliação poderão implicar em mais autonomia. Por
exemplo, uma unidade bem avaliada poderá ter autonomia para o
credenciamento para atividades simultâneas ao RDIDP e apoio financeiro para
execução de seus projetos institucionais. Uma Unidade que não tenha uma boa
avaliagão poderá receber apoio para a elaboração de projetos de melhoria
aeadêmica e apoio institucional para a execução dos mesmos.

10. A avaliação, uma vez estabelecidos (no começo do ciclo) os parâmetros que a
nortearão, passa a ser um processo com regras e expectativas bem definidas. O
trabalho da CAD será mais de regular e menos de intervir (ela conferirá as

avaliações dos docentes, apontará desvios e subsidiará o trabalho da CAI).
Somente no caso de Departamentos/[Jnidades avaliadas insatisfatoriamente a
CAD terá trabalho mais ativo.

5
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1 1. Importa registrar, finalmente, que a reformulação do sistema de avaliação tem
por finalidade inserir a USP num movimento mais geral, que vem ocorrendo
tanto no Brasil como mundialmente, no sentido de vincular a oferta da educação
superior cada vez mais à comprovação de sua qualidade. No âmbito nacional,
podem ser citadas como expressões desse movimento tanto a Lei no 10.861, de

2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), como a Lei no 12.772, de 2012, que instituiu a carreira docente nas

universidades federais, condicionando a progressão funcional ao processo de

avaliaçáo individual do professor ou professora. Especialmente a þrimeira lei,
mas também a segunda, se valem de algumas experiências reconhecidamente
bem sucedidas nesse campo, no Brasil, como é o caso da avaliação promovida
pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) em relação aos programas de pós-graduação, desde 1998, de onde
foram extraídas as hguras do ciclo avaliativo e dos,inStrumentos de avaliação,
como vem ocorrendo no SINAES.

12. No plano internacional, deve-se mencionar cómo:'inspiradora da proposta a

Conferência Mundial da Educação Superior, promovida pela Organização das

Nações Unidas paru a Educação, a Ciência e a Cultuia (I-INESCO) em Paris, em
2009, cujo documento final afirma que "A qualidade requer tanto o

estabelecimento de sistemas que assegurem qualidade e padrões de avaliação
como a promoção de uma cultura da eualiÇade internamente nas instituições."

13. Por fim, importante registrar qqe a proposição incorpora grande número de

sugestões enviadas ou apresentadas em debates no âmbito da consulta pública
sobre as versões iniciais, nos meses de maio a setembro, com expressiva
participação da comunidaile universitária.

14. Em vista do exposto, honr'ados pela missão que nos foi conferida, submetemos à

consideração de Vossâ Magnificência a proposta de Resolução que institui o
novo Regímento Interno da Comissão Permanente de Avaliação.

f;.espgitosamente

Adalberto Américo Fischmann

Alexandre Nolasco de Carvalho - Presidente

Carlos Alberto Ferreira Martins

6
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Capítulo I- Princípios e objetivos da avaliação na Universidade

Artigo 1- A avaliação na Universidade tem por objetivo induzir a melhoria
permanente da qualidade, criando uma cultura de valorização do conhecimento e do
comprometimento necessário ao trabalho acadêmico institucional.

Parágrafo único- O processo de avaliação deve estar baseado no cultivo da capacidade
crítica, aprendizado autônomo e independência de pensamento, respeitando a diferença
e a diversidade, encorajando a produção e difusão do conhecimento e a inovação e
promovendo a transparênci4 a missão pública da Universtdade, súa autonomia e

identidade.

Capítulo II- Composição e atribuições da CPA e seus órgáóq constitutivos

Artigo 2- A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) tem competência para
coordenar e organizar, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Universitário (CO) os processos de avaliação docente e institucional na Universidade de
São Paulo, compreendendo essa a avaliação dos Departamentos, Unidades, Museus e

Institutos Especializados.

Artigo 3- A CPA será estruturada da seguinte forma:

I- Comissão Plenária (CP);

II- Câmara de Avaliação Instituçiona! (CAI);

III- Câmara de Atividadgs Degenfés (CAD).

Artigo 4- A Çqmis. ão F_lcnária terá a seguinte composição:

I- o Vicç-Reít9.r, que presidirá a CPA e a CP;

II- os Pró-Reitores;

III-' os mçmbros da Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA), do Conselho

IV- .'g Presidente e Vice-Presidente da CAI;

V- o Presidente e Vice-Presidente da CAD;

VI- o Presidente da Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT);

Vil- um representante discente de graduação e um de pós-graduação, membros do
Conselho Universitário, indicados por seus pares, sendo um deles o
representante discente na CAA.

Parágrafo único- O Vice-Presidente da CPA e da CP será eleito dentre os membros

8
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docentes da CP.

Artigo 5- A CAI e a CAD serão compostas de 9 (nove) membros cada um4 da

seguinte forma:

I- 3 (três) membros indicados pelo Reitor e homologados pelo Conselho Universitário;

II- 6 (seis) membros eleitos pelo Conselho Universitário a partir de indicação das

Congregações das Unidades e Conselhos Deliberativos de Museus e Institutos
Especializados.

$ l' - As Congregações das Unidades ou Conselhos Deliberativos dos Museus e

Institutos Especializados elaborarão listas tríplices e as encaminhaño ao Conselho
Universitário, no vencimento dos mandatos da CPA, para que se ,proceda a éleição,
observado o artigo 40.

$ 2'- A composição de cada uma das Comissões assegurará a representação adequada
das diferentes áreas do conhecimento, observando a seguinte distribuição:

I - três membros das Ciências Exatas e Tecnológicas; :

II - três membros das Ciências Biológicas e da Saúde;

III - três membros das Artes, Humanidades e Ciências Sociais.

$ 3" - Os membros da CAI e da CAD deverão ser docentes que tenham se destacado nas

atividades acadêmicas na USP, ProfçsSores Titulares ou Professores Associados 3.

$ 40- A CAI e a CAD poderão ser assessoradas por Professores Seniores que tenham se

destacado nas atividades acadêmicas na USP, com Termo de Compromisso válido, nos
termos da regulamentação pertinente.

Artigo 6- Os membrós da CAI e da CAD terão mandato de 3 (três) anos, podendo
ser reconduzidos uma únicavez.

Artigo 7- Os representantes discentes terão mandato de 1 (um) ano, admitindo-se
uma recondução.

Artigo 8- Os Presidentes e Vice-Presidentes da CAI e da CAD serão eleitos pelas
Cãmarus, dentre seus membros.

Artigo 9-' Caberâ ao Vice-Presidente da CPA e ao de cada uma das Câmaras
substituir o respectivo Presidente em suas faltas e impedimentos.

Artigo 10- Caberâ ao Professor Titular com maior tempo de serviço docente na
USP, membro da CPA ou de cada uma das Câmaras, responder pela instância
respectiva, na hipótese de falta ou impedimento simultâneo do Presidente e Vice-
Presidente.

Artigo 11- A função de membro da CPA é considerada relevante e sua presença nas

reuniões tem prioridade sobre as demais atividades universitárias.

9
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Artigo 12- Para melhor cumprir seus objetivos, a CPA poderá" a qualquer tempo,
solicitar informações a docentes, Departamentos, Unidades, Museus e Institutos
Especializados ou qualquer outro órgão, bem como fazer uso de pareceres de

consultores externos à Universidade.

Artigo 13- Para auxiliá-la na execução de suas atribuições, a CPA contará com uma
estrutura técnica de apoio.

Seção I- Comissão Plenária (CP)

Artigo 14- São atribuições da CP:

I- planeja4 coordenar e aperfeiçoar o processo de avaliação interna e extema da

II- elaborar as diretrizes de avaliaçáo de caráúer geral, cçm base nas propostas das

Câmaras, para cada ciclo avaliativo, submetendo-as ao Conselho Universiùário;

III-aprovar indicadores de avaliação de pesquisa,'ensino, extensão e cultura e gestão

universitári a para o ciclo avaliativo;

IV-aprovar o calendário geral de avaliaçle de docentes, Departamentos, Unidades,
Museus e Institutos Especializados em cada ciclo avaliativo;

V- orientar a elaboração dos projetos acadêmicos das Unidades, Museus e Institutos
Especializados;

VI- aprovar o relatório peri.ódico (quinquenal) de avaliação global da Universidade,
com base nos relatóiios, dq avaliação institucional e docente elaborados,
respectivamente, pela CAI e CAD;

VII- julgar recursos das decisões da CAI, da CAD e da CERT;

VIII- planejar e conduzir a avaliação institucional solicitada pelos órgãos
governamentais;

IX-gerenciar o frincionamento da estrutura de apoio na busca de indicadores
internos e éxternos de avaliação, bem como na manutenção dos bancos de dados

relevantes;

X- avaliar o cumprimento dos objetivos e metas da Universidade e propor medidas
de aperfeiçoamento;

XI-aprovar as propostas normativas apresentadas pela CAD, CAI ou pela própria
CP, para a disciplina da atividade de sua competência, submetendo-as ao CO ou
ao Reitor, conforme o caso;

XII- aprovar, em caráter excepcional, a progressão horizontal de Professor
Associado I para Professor Associado 3o com base na demonstração de

desempenho manifestamente superior ao perfil estabelecido para Professor
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Associado 3 no projeto acadêmico da Unidade, Museu ou Instituto
Especializado, observado o art. 42;

XIII- exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua competência.

$ 1"- Na apreciação e julgamento de recursos interpostos contra decisões da CAI ou da

CAD os integrantes dessas Câmaras que tiverem participado da decisão recorrida
estarão impedidos de votar como membros da CP.

$ 2"- Na apreciação e julgamento de recursos contra decisões da CAI sobre 4yaliação de

Artigo 15- À Câmara de Avaliação Institucional comge!9;

I- propor à CP as diretrizes de avaliação de Dqpartamentoso Unidades, Museus e

Institutos Especializados;

II- propor à CP calendário de avaliação de Departamentos, Unidades, Museus e

Institutos Especializados;

III- propor à CP instrumento (roteiro) de avaliação de Departamentos, Unidades,
Museus e Institutos Especializados;

IV- apoiar a elaboração dps projetos acadêmicos dos Departamentos, em harmonia com
as orientações da CP para as Unidades, Museus e Institutos Especializados;

V- elaborar o . relatório periódico (quinquenal) de avaliação de Unidades,
Departamentos, Museus e Institutos Especializados, submetendo-o à CP;

VI- aprovar protocolo de compromisso a ser frrmado com Unidades, Departamentos,
Museus é Institutos Especializados com desempenho acadêmico insatisfatório e o
respectivo ielatóiio de encerramento;

VII- orienta¡ e apoiar Unidades, Museus, Institutos Especializados e Departamentos na

elaboração dos respectivos projetos acadêmicos, com base em critérios gerais para a

Universidade;

VIII - propor ao CO ou ao Reitor, conforme o caso, ouvida aCP, a edição de normas
que disciplinem a atividade institucional, no âmbito de sua competência;

X- exercer as demais atribuições inerentes ànatureza de sua competência.
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Seção III- Câmara de Atividades Docentes (CAD)

Artigo 16- À CeO compete:

I- propor à CP as diretrizes de avaliação de docentes;

II- propor à CP calendiârio de avaliação de docentes;

III- aprovar o relatório de avaliação do docente, encaminhado pela Unidade após

aprovação do Conselho de Departamento e da Congregação;

IV-estabelecer orientações de caráúer geral para a elaboraçio .dos 'p-rojetos

acadêmicos dos docentes, em harmonia com as diretrizes da CP e CAI þøra as

Uni dades, Museus, Institutos Especial izados e Departam¡nlos¡

V- elaborar o relatório periódico (quinquenal) de avaliação de docentes,
submetendo-oàCP; ',..,

VI-orientar e apoiar os Departamentos na elaboração dos projetos acadêmicos dos
docentes, em harmonia com o projeto acadêmico da Unidade, Museus ou
Instituto Especializado, com base em critérios ggráis páta a Universidade;

VII- na eventualidade de não aprovação do relatório referido no inciso III,
aprovar protocolo de compromisso e o respectivo relatório de encerramento;

VIil- subsidiar o Reitor, o CO e os órgãos competentes na formulação da
política de pessoal docente da Universidade;

IX-propor ao CO ou ao Reitor, conforme o caso, ouvida aCP, a edição de normas
que disciplinem a atividade docente;

X- exercer as demais atribuições inerentes ànatureza de sua competência.

Capítulo III- Projetos acadêmicos

Artigo 17- Os procedimentos de avaliação tomarão por base, conforme o caso, o
projeto acadêmico do docente ou do Departamento, Unidade, Museu ou Instituto
Especializado e as informações sobre a respectiva realização, no período definido.

$ 1"- O projeto acadêmico deverá orientar as atividades no período corespondente ao

do ciclo avaliativo.

$ 2"- Eventuais alterações nos projetos acadêmicos poderão ser propostas até a metade
do prazo previsto para sua execução, submetidas às mesmas instâncias competentes para

sua aprovação.

Artigo 18- O projeto acadêmico da Unidade, Museu ou Instituto Especializado
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deverá compreender, entre outros, os seguintes elementos:

I- definição dos objetivos e metas estratégicas para o período correspondente
ao ciclo avaliativo;

il- planejamento de atividades e metas para o período, com destaque para as

iniciativas voltadas à melhoria da qualidade;

III- proposição dos indicadores para avaliação de desempenho das metas
definidas, em harmonia com os indicadores gerais da U

ry- articulação esperada das atividades de ensino - conforme
dos cursos de graduação e programas de t

V- professores

VI- perfil esperado dos professores nos vários níveis da carreira, Doutor 1,

Doutor 2, Associado 1, Associado 2, Asso.clado 3 e Tifular.

Parágrafo único- O projeto acadêmico da Unidade, Museu ou Instituto Especializado
deverá ser aprovado pela Congregação ou Consglho Delïberativo, conforrne o caso, e
submetido à CAA. .:..

Artigo 19- O projeto acadêmico do Departamento deverá observar, no que couber,
os elementos pertinentes ao projeto acadêmico da Unidade, com as especificidades
pertinentes, guardando harmonia com aquele, observadas as orientações da CAI.

Parágrafo único- O projeto,ácadêmico do Departamento deverá ser aprovado pela
Congregação.

Artigo 20- O projeto acadêmico do docente deverá conter o planejamento das
atividades para o período, em sintonia com os projetos acadêmicos do Departamento e

da Unidade, Mqseu'ou lnstituto Especializado, observadas as orientações da CAD, e
indicar a articulação entqe atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como:

I- didática em graduação;

II- didftica gm pós-graduação;

III - pesquisa;

IV- orientação de trabalhos de graduação e pós-graduação;

V- extensão e cultura universitária;

VI- outras pertinentes ù área, tais como produção científica, literâriq filosófica ou
artística, inovação tecnológica, curadoria, residência médica ou multidisciplinar em
saúde, bem como atuação significativa em política científïca ou cultural;

VII - exercício de funções de gestão universitária.
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$ 1"- Na hipótese de vinculação subsidiária do docente a outro Departamento, Unidade,
Museu ou Instituto Especializado, o projeto acadêmico do docente deverá explicitar as

atividades a serem realizadas em cada um dos locais e a compatibilidade com os
proj etos institucionais respectivos.

$ 2"- As exigências para o professor em Regime de Tempo Parcial (RTP) poderão ser
adequadas à dedicação exigida, privilegiando-se as atividades de ensino na graduação, a
critério do Conselho de Departamento e da CAD.

$ 3'- O projeto acadêmico do docente deverá ser aprovado pelo Conselho de
Departamento e pela Congregação

Artigo 21- O projeto de estágio docente deverá ser elaborado adaptando-se as

exigências próprias do projeto acadêmico do docente à assunção gradual de
responsabilidades acadêmicas, observadas as orientações da CAD e {estacando-se:
I- atividade didática na graduação, conform e a carga que vier a ser atribuída pelo
Departamento;

II- orientação de estudantes de graduação, conformg critérios estabelecidos pela
Comissão de Graduação e, quando pertinente, pelas Comissões de Pesquisa e Cultura e
Extensão;

III- atividade de pesquisa, com o engajamento do'docente em grupos atuantes na
Universidade;

IV- credenciamento para atuação na pós.gtaduação ou a preparação para tanto,
conforme critérios estabelecidgs pela Comissão de Pós-Graduação.

Artigo 22- Em cada ciclo avaliativo, o docente, Departamento, Unidade, Museu ou
Instituto Especializado çlaborará um relatório demonstrando o cumprimento do projeto
acadêmico, a ser submetido às i4slâncias competentes para avaliação, assim definidas:

I- para os docentes,.Conselho de Departamento, a Congregação e a CAD;

il- para os pepartamentos, a Congregação e a CAI;

III- para as Unidades, Museus ou Institutos Especializados, a CAI.

Capítulo IV- Ciclo avaliativo, calendário e instrumentos de avaliação

Artigo 23- Os processos de avaliação serão organizados em ciclos, com duração de

5 (cinco) anos.

Artigo 24- A proposição das diretrizes de avaliação a cada ciclo procurará
consolidar as experiências e contribuições da Universidade e das Unidades, Museus e

Institutos Especializados e será precedida de consulta a esses, na forma a ser definida
pela CP.

Artigo 25- A avaliação será orientada por instrumentos que definirão os quesitos e
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indicadores no ciclo avaliativo e deverão ser aprovados pela CAI e CAD.

$ 1'- Ao final de cada ciclo avaliativo, deverão ser aprovados os instrumentos de

avaliaçáo para o ciclo avaliativo seguinte, quando poderão ser ajustados os quesitos e

indicadores, de modo a favorecer o progresso evolutivo do sistema.

$ 20- Na mesma oportunidade, será definido o calendário de distribuição das avaliações
de docentes, Departamentos, Unidades, Museus e Institutos Especializados ao longo do
período de duração do ciclo.

$ 3"- Os indicadores e instrumentos de avaliaçáonão poderão ser utilizados com efeitos
retroativos, exceto quando puderem beneficiar os entes avaliados, cq4 a'cgncordância.,
desses.

Ãrtigo 26- Os instrumentos de avaliação indicarão os quesitoS gerais e

complementares a serem considerados nos processos de avaliaÇão

$ 1"- Dentre os quesitos gerais, sempre que posgível, figurarão informações
quantitativas passíveis de obtenção por consulta aos sisterfas informatizados da

Universidade.

$ 2"- Os indicadores quantitativos devem,. ser cónsiderados como instrumentos
informativos para avaliação da qualidade.

$ 3% A indicação objetiva das atividades considerará, sempre que possível, aquelas que
derem origem ao cômputo de carg4 holáma pára os docentes ou créditos para os

estudantes, a juizo dos Conselhos Celtrais ê.das Comissões permanentes das Unidades,
Museus e Institutos Especializados.

$ 4'- Os quesitos de avaliação levarão em conta as especificidades das diversas áreas.

$ 5"- Os procedimentos 9 critérios þara avaliação pelos discentes deverão integrar os
instrumentos de avaliação.

.,..:
Capítqlo V¡ Efeitos da avaliação, progressão horizontal e protocolo de

compromisso

Seção I- Efeitos da avaliação

Artigo2T- O efeitos da avaliação serão os previstos nesta seção, atualizados a cada
ciclo avaliativo, conforme orientações da CPA.

Artigo 28- Os resultados satisfatórios da avaliação poderão importar na ampliação
da autonomia de Departamentoso Unidades, Museus e Institutos Especializados em
relação às instâncias centrais da Universidade, dispensando a participação específica da

CAD ou CERT, nos seguintes casos:

I- aprovação do projeto acadêmico do docente;
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III- avaliação docente, exceto para progressão horizontal;

III- concessão de afastamento, com prazo superior a 30 (trinta) dias;

IV- outras situações, a juízo da CP.

Artigo 29- Os resultados da avaliação serão considerados como subsídios de decisão
nos programas e editais da Universidade, bem como para distribuição de recursos, vagas
docentes e outros aspectos de política universitária, buscando o objetivo geral de

elevação da qualidade de todos os Deparûamentos e Unidades.

Seção II- Progressão horizontal

Artigo 30- Os resultados satisfatórios da avaliação dos docentes
para a progressão horizontal na carreira docente.

Artigo 31- A progressão horizontal compreende:

I- a passagem do Professor Doutor I ao níveJ de.

II- a passagem do Professor Associado I ao nível

Professor Doutor 2;

de Professor Associado 2;

ilI- a passagem do Professor Associado 2 ao nível de Professor Associado 3.
.a..

$ 1"- A progressão na carreira docente implióa a pâssagem do docente para o nível
seguinte da carreira, resultando em acrþscimo splarial nos seguintes valores percentuais:

I - o Professor Doutor 2 teút acréscimó le 9o/o em relação ao salário do Professor Doutor
l;
II - o Professor Associado 2 terâ âirescimo de 60/o em relação ao salário do Professor
Associado l;
III- o Professor Associado 3 terá acréscimo de 12o/o em relação ao Professor Associado
l.

$ 2'- Em casos excepcionais, em vista do desempenho do Professor Associado 1

manifestamçRte suþerior ao perfil estabelecido para Associado 3, poderá ocorrer a
passaggm desSe páÍa Associado 3, mediante decisão da CP .

Artigo 32- ,,1A progressão horizontal poderá ocorrer no final do ciclo avaliativo, desde
que o resultado da avaliação, com base em relatório aprovado pelo Conselho de

Departamento, Congtegação e CAD, demonstre aderência ao perfil do docente definido
no projeto acadêmico da Unidade, Museu ou Instituto Especializado para algum dos
degraus mais elevados na carreira, observada a disponibilidade orçamentiíria referida no
artigo 43.

seÍãg referência

Seção III- Protocolo de compromisso
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Artigo 33- Na hipótese de não aprovação do relatório a que se refere o afügo 22
deverá ser estabelecido protocolo de compromisso.

Artigo 34- O protocolo de compromisso deverá conter:

I - o diagnóstico objetivo das condições que levaram ao resultado apontado;

II - os encaminhamentoso processos e ações a serem adotados com vista à superação das

dificuldades detectadas;

n - a indicação expressa de metas a serem cumpridas e, quando couber, a
caracterização das respectivas responsabilidades;

IV - o prazo máximo para seu cumprimento, observado o limite de três anos e

V - a forma de acompanhamento.

Parágrafo único. Na vigência de protocolo de compromisso, deverão ser adotadas as

medidas necessárias para recuperação do padrão de qualidade estabelecido no projeto
acadêmico.

Artigo 35- O processo de aprovação do protocolo de compromisso observarâ as

mesmas etapas e esferas de competência para aprovação do projeto acadêmico
respectivo. Ao final do prazo, deverá ser âpresentado relatório demonstrando o
cumprimento das metas estipuladas. .

Artigo 36- No caso de docente, qonfigurado o descumprimento do protocolo de

compromisso, a CAD proporá ao Reitor a instauração de processo administrativo,
observandoo tanto em relação aos procedimentos quanto às penalidades, o disposto na

legislação de pessoal do Estado de São Paulo, assegurado o contraditório e ampla
defesa.

É vedada a gelebração de novo protocolo de compromisso nos dois ciclos
seguintes.

Artigo 37-
avaliativos

' Capítulo VI- Disposições transitórias

Artigo. 38. Semþre que possível, deverão ser utilizadas informações disponíveis nas

bases de dados da Universidade, evitando-se retrabalho.

Artigo 39- No prazo de 180 dias da instalação da CPA, nos termos do disposto nesta
Resolução, deverão ser aprovados o calendário do ciclo avaliativo e os instrumentos de

avaliação respectivos.

Artigo 40- Na primeira investidura dos membros da CPA e das Câmaras serão

estabelecidos os mandatos dos membros eleitos, em I (um), 2 (dois) ou 3 (três) anos, de

modo que a renovação se faça por terços, a cada ano subsequente.

Artigo 41- O primeiro ciclo avaliativo realizado sob a vigência desta Resolução será

voltado à implantação das novas estruturas e sistemática de avaliação, com caráter
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predominantemente orientativo.

Parágrafo único- Os resultados satisfatórios do 4o ciclo do processo de avaliação
institucional da Universidade, concluído em 2016, poderão ser utilizados pela CPA
como referência para a ampliação da autonomia referida no artigo 28.

Capítulo VII- Disposições finais

Artigo 42- Anualmente, a COP incluirá na proposta orçamentária dotação destinada
ao atendimento das despesas com a progressão na carreira docente.

S 1% A Universidade deverá buscar o necessário equilíbrio orçamentírio para garantir
que o cumprimento das exigências próprias do processo dê avaliação resulte

efetivamente na progressão horizontal dos docentes contempl4dos.

$ 2"- Na hipótese de insuficiência de recursos orçamentários para a implantação
imediata da progressão horizontal, serão definidos os critérios de escalonamento da

efetivação das progressões nos exercícios subsequentes, mediante proposta da CP,

submetida à decisão do CO, ouvidas a CAA e a CQP.

Artigo 43- As competências atribuídas nesta norma à Congregação poderão ser

delegadas ao CTA ou Conselhos de Depart4mento. ,,

$ 1'- Nos Museus e Institutos Especializados, as competências atribuídas nesta

Resolução à Congregação serão exercidas pelo Conselho Deliberativo ou órgão
equivalente.

$ 20- As Unidades não organizadâs em Departamentos deverão definir, no Regimento
Interno, a instância que exercèrá as competências respectivas, nos termos desta

Resolução.

Artigo 44- Os prazos previstos nesta Resolução contam-se na forma da legislação
estadual de proqesso administrativo, em dias conidos, a partir do primeiro dia útil após

a ciência, find4ndo no último dia da contagem.

$ 1% Caso o hnal do prazo ocoffa em dia sem expediente, o encerramento do prazo se

darâ no primeiro .dia útil subsequente.

$ 2" Não havçndo prazo específico assinalado para a préúica de atos, aplica-se como
regra geral oprazo de 5 (cinco) dias, exceto pararecursos, em que o prazo será de 10

(dez) dias, contados dadata da ciência da decisão recorrida.

Artigo 45- Os casos omissos relativos à matéria disciplinada nesta Resolução serão

decididos pela CP.
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