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260^ Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos
oito dias do mês de novembro de dois mil e dez, às dez horas, reúne-se na Sala da Biblioteca
do Co, a Comissão de Atividades Acadêmicas, sob a Presidência do Prof. Dr. V/elinglonBraz
Carvalho Delitti e com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores

Doutores Emma Otta, Flávio Ulhoa Coelho, Luiz Roberto Giorgetti de Britto e Benedito
Carlos Maciel. Presente, também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. Nesta
oportunidade, o Senhor Presidente, Prof. Dr. WelingtonBraz Delitti comunica que o Prof. Dr.
Renato Janine Ribeiro solicitou demissão da CAA, por motivos de saúde. Considera que é

possível dividir o trabalho entre os demais colegas, afim de evitar uma nova eleição já em hm
de mandato, com o que todos concordam. PARTB I - EXPEDIENTE: Havendo número
Iegal, o Sr. Presidente declara aberta a sessão e coloca em discussão e votação aAta da259
sessão, realizada em 13.09.10, sendo aprovada por unanimidade. Ato seguinte, passam a

definir os critérios para a 7' Distribuição de Cargos de Prof. Titular. O Prof. 'Welington 
sugere

que os casos sejam analisados separadamente, como o caso da FDRP que precisa de Professor
Titular, mas não tem Professor Associado para assumir a vaga. Deve-se considerar, também,
se ocoffeu concurso na Unidade recentemente. Comenta que estes critérios devem ser

comunicados no Co para que a Direção das Unidades os conheçam. O Prof. Benedito Maciel
diz que, pelo mérito, todos mereciam receber pelo menos um cargo. Distribui documento,
conforme Anexo I desta Ata, que elenca alguns critérios e comenta que tem dúvida em

atribuir peso a eles. A Prof. Emma comenta, também, que considera as notas CAPES em sua

avaliaçáo. O Prof. V/elington acha melhor que, também, se considere elementos mais gerais.

Ato contínuo, o Prof. Rubens Beçak comenta sobre o resultado da Avaliação Trienal da

CAPES. Às 11h, o Prof. Welington se retira para uma reunião com o Prof. Dr. João Grandino
Rodas, assumindo a reunião o Prof. Britto, que passa à ordem do dia. PARTE II - ORDEM
DO DIA: EM diSCUSSãO: CONCESSÃO DE CARGOS PROFESSOR TITULAR. I. - 7N

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR TITULAR - Relaror: Prof. Dr.
Benedito Carlos Maciel -2010.1.652.7.7 -E82010.1.955.22.3 - EERP 2010.1.721.60.5 -

FCFRP 20t0.1.1532.5.9 -FM2010.1.594.23.9 -FO2010.5.230.42.0 e2010.1.780.42.3 -ICB
2010.1.1322.46.1 - IQ 2010.1.701.15.2 - IQSC. Relatora: Prof. Dro. Emma Otta -

2009.t.912.27.r - ECA 2010.t.1044.2.0 - FD 2010.1.1511.48.5 - FE 2010.1.1879.s9.8 -

FFCLRP 2009.1.2650.8.8 - FFLCH 2010.5.116.14.8 - IAG 2010.5.91.44.7 - IGc
2010.1.990.45.2 - IME 2010.1 .106.71.4 - MAE. Relator: Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho -
2010.1 .1574.18.5 - EESC 2010.1.1537.3.4 - EP 2010.1.2187.16.9 - FAU 2010.1.1152.12.4 -

FEA 2010.1.908.81.0 - FEARP 2010.1.8rr.14.4 - FZEA 2010.1.2621.55.1 - ICMC
2010.1 .464.4.1 - IEE 20101.1350.43.0 - IF 2010.1.1201.76.1 - IFSC. Relator: Prof. Dr.
Luiz Roberto Giorgetti de Britto - 2010.1.714.64.1 - CENA 2010.5.950.9.1 - FCF
2010.1.894.17.8 - FMRP 2005.1.661.58.3 - FORP 2009.1.468.6.1- FSP 2009.r.444.4r.3 - IB
2010J.857.47.7 -IP 2007.1.23838.1.7 - IRI. Relator: Prof. Dr. Welington Braz Carvalho
Delitti - 2010.1.1592.86.8 - EACH 2010.1.18807.1.3 - EEFE 2010.1.1404.11.5 e

2010.1 .2143.11.0 - ESALQ 2010.1.322.89.1 - FDRP 2010.1.1850.10.7 - FMVZ
2010.1.3553.25.8 - FOB 2010.1 .655.21.1 - IO 2010.1.331.38.6 - MZ. Os presentes processos

são retirados de pauta. Em discussão: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR
DOUTOR. Relator: Prof. Dr. WELINGTON BRAZ CARVALHO DELITTI - 1. -
pRocESSO 2010.1.31107.1.1 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Projeto de Lei
Complementar que cria cargos de Prof. Doutor no quadro de pessoal docente na USP - Ofício
do Chefe de Gabinete do Reitor, Prof. Dr. Alberlo Carlos Amadio, encaminhando o Projeto
de Lei Complementar, com a justificativa para a criação de 2655 cargos de Professor Doutor
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na USP, tendo em vista a grande quantidade de aposentadorias em curso nos próximos anos e
a ampliação da estrutura da Universidade com a criação de novos cursos, campi e Unidades.
(09.09.2010) - Parecer da CJ: nada obsta do ponto de vista jurídico e sugere o
encaminhamento para análise da CODAGE, referente se haverá aumento de despesa de
pessoal,e da CAA, para análise, tendo em vista o art.23, inciso I, do Estatuto, além da CLR,
COP e Co. (14.09.10) - Ofício da CODAGE informando um custo de R$ 22,35 milhões por
mês para a Universidade com esses novos cargos. que serão distribuídos ao longo dos anos.
(16.09.10). A CAA, após discutir amplamente a matéria, decidi aprovar o Projeto de Lei
Complementar que cria 2655 (dois mil seiscentos e cinquenta e cinco) cargos de Professor
Doutor no Quadro de Pessoal docente da Universidade de São Paulo. Em discussão:
CRIAÇÃO DE CURSO. Retator: prof. Dr. FLÁuo ULHOA COELHO - t.
PROTOCOLADO 2010.5.733.1.5 - ESCOLA POLITÉCNICA - Proposta de criação do
curso de Engenharia Elétrica, período noturno. Questionamentos levantados por relator da
CVV. - Parecer da CCV: A CCV aprova o parecer do relator, Prof. Dr. Luiz Augusto Martin
Gonçalves, favorável à criação do curso, sugerindo que pequenas alterações e complementos
no processo, principalmente as pertinentes à legislaçáo, devem ficar a cargo da CCV
(01.04.10).- Cópia das Normas Acadêmicas do curso notumo de Engenharia Elétrica.-
Parecer do CoG: Aprova a proposta de criação do curso, deliberando, ainda, que os Profs.
Drs. Quirino Augusto de Camargo e Paul Jean Etienne Jeszensky analisem o arligo 9o, do
documento "Normas Acadêmicas", tendo em vista as normas vigentes na USP para
"Cancelamento de Matrícula" (15.04.10).- Parecer da CAA: Aprova o parecer do relator,
Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho, favorável à criação do Curso de Engenharia Elétrica, período
notutno, mas sugerindo que, em paralelo ao andamento do processo, as questões levantadas
pelo parecerista da CCV fossem devidamente equacionadas. (17.05.10).- Ofício do Presidente
da CG da EP, Prof. Dr. Paul Jean Etienne Jeszensky ao Prof. Dr. Quirino Augusto de
Camargo encaminhando as respostas às observações do parecerista sobre a criação do curso
noturno de Engenharia Elétrica, encaminhando, também, novo projeto (08.09.10).- Parecer
do CoG: Aprova o novo projeto encaminhado pela EP (14.10.10). A CAA aprova o parecer
do relator, Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho, reiterando o parecer favorável à criação do curso
de Engenharia Elétrica, período noturno, com 50 vagas, com os esclarecimentos prestados
pela EP e aprovados pelo CoG em 1411012010. O parecer do relator é do seguinte teor: "O
processo base desse protocolado frata de uma proposta encaminhada pela Escola Politécnica
de criação de um curso de Engenhalia Elétrica a ser oferecido no período noturno com 50
vagas, duração mínima de 10 semestres, ideal de 12 semestres e máxima de 18 semestres. A
proposta, muito bem fundamentada, teve a plena concordância tanto dos departamentos da
Escola Politécnica envolvidos no processo quanto das unidades parceiras, no caso, o Instituto
de Física e o Instituto de Matemática e Estatística. Ela foi aprovada pela Comissão de
Graduação da Escola Politécnica em 510612009 e por sua Congregaçáo em2510612009. Por
sua vez, a Cãmara Curricular e do Vestibular (CCV) aprovou por unanimidade, em
I"10412010, o parecer, altamente favorável, emitido pelo Prof. Dr'. Azauri Albano de Oliveira
Júrnior. Em 1510412010, o Conselho de Graduação aprovou a criação do curso de Engenhalia
Elétrica, período notulno. Em uma extensa análise (folhas 153 a 159 do processo base), no
entanto, o relator da CCV listou algumas incoerências com a legislação vigente, tanto interna
quanto externamente à USP, incoerências estas que não impediriam a implantação do curso,
mas que, certamente, deveriam ser revistas antes de seu início. Por fim, a CAA, em sua
sessão de 1710512010 aprovou um parecer emitido por este relator favorável à aprovação da
criação do curso em questão, mas sugerindo que, em paralelo ao andamento do processo, as
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questões levantadas pelo parecerista da CCV fossem devidamente equacionadas. O presente

protocolado trata da resposta, por parte da Escola Politécnica, às questões levantadas pela

CCV. Todos os questionamentos levantados pela CCV foram devidamente respondidos pela

Escola Politécnica que encaminhou uma nova versão contemplando todas as modificações
solicitadas. Tal versão foi aprovada pela CG da unidade e, posteriormente pelo Conselho de

Graduação em Sessão de 1411012010. Em vista disso, reitero o meu parecer favorável à

cnaçao do curso noturno de Engenharia Elétrica na EPUSP." Em discussão: CRIAÇAO DE
UNIDADE UNIVERSITÁRIA. ReIatoT: I PROCBSSO
2010.1.1818.59.9 - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIAS E LETRAS DE
RIBEIRÁO PRETO - Proposta de reestruturaçáo Departamental/Institucional da FFCLRP. -
Ofício do Diretor da FFCLRP, Prof. Dr. Sebastião de Souza Almeida, ao M. Reitor, Prof. Dr.
João Grandino Rodas, encaminhando o projeto de reestruturação da Unidade, com a criação
do Instituto de Química de Ribeirão Preto, aprovado pela Congregação em 17.06.10.
(16.08.10) - Parecer da CJ: entende que a questão é de mérito acadêmico, sugerindo o

encaminhamento dos autos à CAA e, posteriotmente, ao Co (08.10.10). A CAA, após amplos
debates, decidiu ouvir, preliminarmente, o IQ e o IOSC a respeito da proposta de criação do

Instituto de Química de Ribeirão Preto, apresentada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras de Ribeirão Preto. Em discussão: INCORPORAçAO DB DEPARTAMENTO. 1. -
pRoTocoLADo 2008.5.195.27.4 - ESCOLA DE COMUNICAÇOES E ARTES -

Incorporação do Departamento de Música de Ribeirão Preto da Escola de Comunicações e

Artes à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. - Ofício do Coordenador
do Departamento de Música de Ribeirão Preto da ECA, Prof. Dr. Fernando Crespo Corvisier,
ao Diretor da FFCLRP, Prof. Dr. Francisco de Assis Leone, encaminhando o projeto que visa
estabelecer a emancipação do Deparlamento de Música de Ribeirão Preto da ECA, pleiteando

a incorporação junto à FFCLRP (05.05.08). - Ofício do Prof. Dr. Fernando Crespo Corvisier
ao Diretor da FFCLRP, Prof. Dr. Sebastião de Sousa Almeida, informando as necessidades de

contratação de servidores técnico-administrativos e de recursos financeiros para aquisição de

móveis, equipamentos e instrumentos musicais, em complementação ao projeto que visa
estabelecer a integraçáo junto à FFCLRP do Departamento de Música de Ribeirão Preto da

ECA (10.09.08). - fls.3941395 - Ofício da Supervisora do Curso de Música da ECA no
Campus de Ribeirão Preto, Profa. Dra. Silvia Maria Pires Cabrera Berg, ao Prof. Dr.
Sebastião de Sousa Almeida, encaminhando as atualizações das informações do Curso de

Música de Ribeirão Preto da ECA referente ao projeto de integração deste curso junto à

FFCLRP (04.05.10).- A Congregação da FFCLRP aprova, em votação secreta, por 26

votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 voto em branco, a incotporução do Departamento de

Música de Ribeirão Preto à Faculdade (12.08.10). - A Congregação da ECA aprova, com29
votos favoráveis, unanimidade dos presentes, o pedido de incorporação do Deparlamento de

Música de Ribeirão Preto da ECA à FFCLRP (25.08.10). A CAA aprova o parecer da

relatora, favorável à incorporação do Deparlamento de Música de Ribeirão Preto da ECA, à

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Quanto à solicitação de cargo de

Professor Titular, constante às fls. 426, deverá ser analisada, opottunamente, em processo

específico. O parecer da relatora é do seguinte teor: "Trata-se de proposta de alteração de

estrutula administrativa, visando: 1) a emancipação da Extensão do Departamento de Música
de Ribeirão Preto da Escola de Comunicações e Artes da USP do campus capital e 2) a

criação de um Departamento de Música vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto. Em 2002, foram implantados cursos de Música no campus de Ribeirão
Preto pela ECAUSP (projeto aprovado pelo Conselho Universitário da USP em311061200l).

25ñ\12010 18:04



4

142
143
144
t45
146
\47
148

149
150
151

152
153

r54
155

156
1s7
158

159
160
161

t62
t63
t64
16s
166
167
168

169
170
17t
172
t73
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183

184
185

186

187

i88

A criação de cursos de música na cidade foi impulsionada pela existência da Orquestra
Sinfônica de Ribeirão Preto, do Teatro Pedro II e do Grupo Pró-Música da Faculdade de
Medicina da USP de Ribeirão Peto. Vem sendo ministrados desde 2002 cursos de
Licenciatura, Bacharelado em Canto e Arle Lírica e Bacharelado em Instrumento, com
conclusão de três tutmas. Vem sendo desenvolvidas pelo corpo docente atividades de
pesquisa, criação e performance. No campo da pesquisa destacam-se os Encontros de
Musicologia e o Simpósio de Música e Filosofia. Na área da performance destacam-se
projetos como a Bienal de Música de Ribeirão Preto, a Temporada de Música de Câmara, os
Concefios na Tulha e as Terças Musicais. Os proponentes do Projeto argumentam que nas
mais importantes universidades intemacionais os cursos superiores de música são
tradicionalmente vinculados às unidades de Filosofia, Ciências e Letras. No campus de
Ribeirão Preto, a interação com a FFCLRP existe. As disciplinas de Pedagogia e Educação
para alunos de música são ministradas por docentes da faculdade. Pesquisas em música
contemplam interfaces com diversas áreas de conhecimento da FFCLRP, como Psicologia da
Arte, Psicohsiologia da Música, Filosoha da Arte, Pedagogia e Educação. Deverão ser
impulsionadas atividades acadêmicas e artísticas por docentes e alunos. Há projeto de
constituição de um curso próprio de pós-graduação. A proposta de reestruturação terá
vantagens em termos de agilidade e eficiência acadêmico-administrativa, porque não haverá
mais dependência de uma unidade de outro campus. Pelo Estatuto da USP, a criação de
departamentos está condicionada ao atendimento do requisito da reunião de 15 docentes, dois
dos quais pertencentes à categoria de professor titular e um membro de cada categoria da
caneira docente. Atualmente há 13 docentes na Extensão do Departamento de Música da
ECA no campus de Ribeirão Preto, estando mais três em pÍocesso de contratação, resultando
num total de 16 docentes. Há um professor titular, um associado, cinco doutores e seis
mestres. Deve ser solicitado um cargo de Professor Titular à Congregação da FFCLRP e à
Reitoria da USP. Há cinco funcionários administrativos, além de vigilância terceirizada.
Parecer: A proposta de criação de um Departamento de Música é decorrência natural do
desenvolvimento da Extensão do Departamento de Música da ECA no campus de Ribeirão
Preto e da possibilidade de atender as condições estabelecidas pelo Estatuto da USP para
criação de um Departamento. Meu parecer, como relatora da CAA, é favorável à proposta de
reestruturação e vinculação do novo Departamento à FFCLRP, considerando a agilidade
aclministrativa que será promovida pela vinculação a uma unidade do mesmo campus, a
aprovação da Congregação da Unidade de Origem (ECA) e da Unidade que irá receber o
novo Departamento (FFCLRP)." Em discussão: MUDANÇA DB NOME DE
DEPARTAMENTO. Relator: Prof. I)r. BENEI) CARLOS MACIEL - 1.
PROCESSO 2007.1.123.23.2 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA - Proposta de
alteração do item IV do arligo 31 do Regimento da Faculdade de Odontologia, tendo em vista
o projeto de alteração do nome do Departamento de Materiais Dentários para Depafiamento
de Biomateriais e Biologia Oral. - Ofício do Diretor da FO, ProL Dr. Carlos de Paula
Eduardo, à Pró-Reitora de Graduação, Prof Df Selma Ganido Pimenta, encaminhando a
proposta de alteração do nome do Departamento de Materiais Dentários para Depaftamento
de Biomateriais e Bioquímica Oral (01 .12.06). - Parecer da CJ: sob o aspecto jurídico não
existe óbice à modificação pretendida, frisando que se trata de conteúdo estritamente
acadêmico, sendo necessário a alteração do item IV do ar1. 3l do Regimento da Unidade, que
faz mençáo expressa aos seus Departamentos (25.04.03). - Parecer da CLR: após amplo
debate, aprova a solicitação de alteração do nome do Departamento de Mateliais Dentários
paraDepartamento de Biomateriais e, quanto à inclusão de "Bioquímica Oral" no nome deste
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Departamento, decide solicitar preliminar manifestação do Instituto de Química (13.05.08). -
Manifestação do IQ, contrária à inclusão do termo "Bioquímica Oral" no nome do

Departamento de Biomateriais da Faculdade de Odontologia (17.06.08). - Parecer do
Conselho do Departamento de Materiais Dentários: decide dar continuidade ao processo

para mudança do nome do Departamento para Departamento de Biomateriais e Biologia Oral.
(31.01.10). - Ofício do Chefe do Deparlamento de Materiais Dentários, Prof. Dr. Victor Elias
Arana-Chavez, ao Diretor da FO, Prof. Dr. Rodney Garcia Rocha, solicitando que sejam
tomadas as providências no sentido de dar continuidade no processo que se refere à mudança
do nome do Departamento de Materiais Dentários para Departamento de Biomateriais e

Biologia Oral, encaminhando a justificativa da solicitação (07.04.10). - Parecer da CJ: sob o
aspecto jurídico não existe óbice à modificação pretendida, frisando que se trata de conteúdo
estritamente acadêmico, sendo necessária a alÍeraçáo do item IV do afi.3I do Regimento da

Unidade, quefaz menção expressa aos seus Departamentos (13.08.10).- Parecer da CLR:
manifesta-se favoravelmente, do ponto de vista jurídico, mas recomenda que sejam
analisados os aspectos acadêmicos pela CAA, antes de ser submetido ao Co. A CAA aprova
o parecer do relator, decidindo baixar o presente processo em diligência a fim de ser ouvido o

Instituto de Biociências, quanto à solicitação de mudança de nome do Departamento de

Materiais Dentários paraDepartamento de Biomateriais e Biologia Oral da FO. O parecer do
relator é do seguinte teor: "Considerando que "a denominação Depaftamento de Materiais
Dentários se tornou pouco representativa diante da ampliação de suas competências", a

Faculdade de Odontologia propõe a mudança do nome desse Departamento para
Departamento de Biomateriais e Biologia Oral. Os elementos fundamentais que embasaram a

propostas são: 1) o conceito de biomaterial é mais abrangente e preciso que materiais
dentários, 'ùma vez que sua utllizaçáo extrapola o campo exclusive da Odontologia; 2) o

Departamento incorporou atividades de investigação e de ensino na ârea de Biologia Oral que

ampliam suas atribuições. Essa proposta foi analisada pela CJ que não encontrou óbice
jurídico à sua aprovação. Posteriormente, a CLR também aprovou o parecer do relator,
lavorável à proposta de mudança de nome do Departamento. No que respeita aos aspectos
acadêmicos, tendo em vista que em face de a proposta inicial ter sido enviada para

manifestação do Instituto de Química considerando a proposição do nome Bioquímica Oral,
sugere-se que seja ouvido o Instituto de Biociências quanto à proposição Biologia Oral." Em
diSCUSSãO: PERMANÊNCIA DE CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO
DEPARTAMENTO. 1. - PROCESSO 2010.1.13s4.46.0 - INSTITUTO DE QUÍMICA -

Solicita a permanência de dois cargos de Professor Titular, vagos em decorrência das

aposentadorias dos Profs. Drs. Walter Colli, Hernan Chaimovich, Hugo Aguirre Armelin e

Shirley Schreier, no Departamento de Bioquímica. A CAA aprova o parecer do relator,
favorável à permanência de dois cargos de Professor Titular vagas n"' 173606 e 173754,
vagos em decorrência da aposentadoria dos Profs. Drs. Walter Colli e Hernan Chaimovich, no
Departamento de Bioquímica. As vagas no'173231e261309, decorrentes da aposentadoria
dos Profs. Drs. Hugo Aguirre Armelin e Shirley Schreier, estão sendo repostas ao banco da

Universidade, tendo em vista que o Departamento possui 8 (oito) cargos de Professor Titular,
por empréstimo. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se de solicitação de

permanência de cargo de professor titular no Departamento de Bioquímica, em decorrência
das aposentadorias dos Profs. Walter Colli, Hernan Chaimovich, Hugo Aguirre Armelin e

Shirley Schreier. O Departamento de Bioquímica do Instituto de Química tem um total de 38

docentes, sendo que 15 deles são Professores Titulares, o que corresponde a uma relação
entre titulares/docentes equivalente a 39,5o/o. O Departamento tem, ainda, 10 Professores
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Associados, sendo que 7 deles obtiveram essa titulação há mais de 5 anos, todos eles
exercendo suas atividades em RDIDP. A relação Associados/Titulares é 0,66. O corpo
docente do Departamento completa-se com 13 Professores Doutores. O Depaftamento conta
ainda com 5 Colaboradores Sêniors. Nove dos dez Professores Associados têm bolsa de
produtividade do CNPq (3 nível 1 - BlClD,6 nível 2), ao mesmo tempo em que apresentam
expressivo número de orientações de pós-graduação, mestrado e doutorado, bem como de
coordenação de programas de pós-doutorado. O programa de pós-graduação de Bioquímica
teve nota 7 na última avaliaçã,o da CAPES. Do mesmo modo, todos os Professores
Associados estão envolvidos no ensino de graduação. Todos os Professores Associados
participam de atividades de colegiados ou da gestão acadêmica da Unidade ou do
Departamento. A produção cientíhca dos Professores Associados, ainda que variável, é

expressiva e comparável à dos Professores Titulares do Departamento, variando, nos últimos
5 anos de 8 a 41 publicações ISI, com média anual de 3,8 publicações ISI por ano. Todos eles
coordenaram projetos de pesquisa com apoio de agências de fomento (a maioria deles com
vários projetos coordenados), enquanto 6 deles são membros da equipe de projetos de grande
porte f,tnanciados por essas agências. O último concurso para o cargo de Professor Titular, no
Departamento, oconeu em 2008. Não obstante a relação titulares/docentes seja bem superior
à média da Universidade, o último concurso para Professor Titular tenha ocorrido em 2008 e
o Departamento de Bioquímica apresente uma relação entre Professores Associados/Titulares
inferior à média da Universidade, considerando a excelência do conjunto de suas atividades
acadêmicas, manifesta através de sua expressiva produtividade científica, com contribuições
significativas em atividades de ensino de graduação e pós-graduação, bem como de extensão
universitária e gestão acadêmica, manifesto-me favoravelmente à permanência dos dois
cargos de Professor Titular no Departamento de Bioquímica, €r decorrência das
aposentadorias dos Profs. Walter Colli e Hernan Chaimovich, enquanto os cargos referentes
às aposentadorias dos Profs. Hugo Aguirre Armelin e Shirley Schreier pelmanecem no banco
de cargos da Universidade." 2. - PROCESSO 2010.1.907.7.5 - ESCOLA DB
ENFERMAGEM - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em
decorrência da aposentadoria da Prof . Df . Ana Maria Kazte Miyadahira, no Departamento
de Enfermagem Médico-Cirúrgica. O presente processo é retirado de pauta. Relator: Prof.
Dr. FLAVIO ULHOA COBLHO - 3. - PROCESSO 2010.1.3315.3.9 - ESCOLA
POLITECNICA - Solicita a pennanência do cargo de Professor Titular n. 130.419, vago em
decorência da aposentadoria do Prof. Dr. José Antonio Jardini, no Departamento de
Engenharia de Energia e Automação Elétricas. A CAA aprova o parecer do relator, favorável
à permanência do cargo de Professor Titular vaga no 130.419, vago em decorrência da
aposentadoria do Prof. Dr. José Antonio Jardini, no Depaftamento de Engenhalia de Energia
e Automação Elétricas. Entletanto, a CAA lembra que ocorrendo vacância no Departamento,
o cargo deverá ser devolvido ao Banco de Cargos cla Universidade. O parecer do relator é do
seguinte teor: "Trata-se de solicitação por parte do Departamento de Engenharia de Energia e
Autornação Elétricas (PEA) da Escola Politécnica de permanência de cargo de Professor
Titular, vago em vista da aposentadoria do Prof. José Antonio Jardini em 30.08.2010. O Prof.
Jardini é um pesquisaclor atuante na ârea de pesquisa do PEA e o departamento considera
fundamental a preparação de um docente com o seu perhl para dar continuidade ao plano
didático e estratégico definido na plano de metas. O departamento conta atualmente com 33
docentes, sendo que 6 são titulares e I I são associados. Destes, 4 obtiveram seus títulos de
Livre-Docência há 5 anos ou mais. Os últimos concursos para Professor Titular foram nos
anos de 2001,2005 e2009. A porcentagem de titulares no corpo docente do departamento é
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de l8,2yo, uma relação próxima à média da Universidade. Por outro lado, a relação
Associado/Titular é de 1,83. Todos os professores associados estão vinculados ao Programa
de Pós- Graduação em Engenharia Elétrica, programa nota 6 na avaliação CAPES, e têm tido,
em sua maioria, uma atuação significativa na formação de recursos humanos, notadamente no
mestrado e doutorado. Três deles possuem bolsas de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq.
Os docentes do PEA estão envolvidos em diversos projetos de pesquisa e consultoria,
destacando-se nisto os seus professores associados. As contribuições em questões

administrativas também estão dentro das expectativas. Cabe ressaltar a estreita relação do
PEA com o IEE. Levando-se em conta que existem professores qualificados a pleitearem o
cargo de Professor Titular, sou favorável à permanência do cargo de Professor Titular no
Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, vago em decorrência da
aposentadoria do Prof. José Antonio Jardini." 4. - PROCESSO 2010.1.3314.3.2 - ESCOLA
POLITECNICA - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular n. 130.31 l, vago em
decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Pedro Maurício Buchler, no Departamento de

Engenharia Química. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo
de Professor Titular vaga no 130.311, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr.
Pedro Maurício Buchler, no Departamento de Engenharia Química. 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: "Trata-se de solicitação por
parte do Departamento de Engenharia Química (PQI) da Escola Politécnica de permanência
de cargo de Professor Titular, vago em vista da aposentadoria do Prof. Pedro Maurício
Buchler em 01 .04.2010. O departamento conta atualmente com 31 docentes, sendo que 5 são

titulares e 5 são associados. Destes, 3 obtiveram seus títulos de Livre-Docência há 5 anos ou
mais. Os irltimos concursos para Professor Titular foram nos anos de 2000 (dois concursos) e

2006. A porcentagem de titulares no corpo docente do departamento é de 76,10/o, uma relação
abaixo da média da Universidade. Por outro lado, a relação Associado/Titular é de 1. Quatro
dos cinco professores associados estão vinculados ao Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Química, programa nota 6 na avaliaçáo CAPES. Dois destes também atuam no
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (nota 5). Em sua maioria, eles têm atuado de

forma significativa na formação de recursos humanos. Três deles possuem bolsas de

Produtividade em Pesquisa pelo CNPq. O departamento tem atuado de forma signif,rcativa em
projetos envolvendo empresas como Petrobrás, Oxiteno, Alcoa, dentre outras. Levando-se em
conta que existe ao menos um docente plenamente qualificado a pleitear o cargo de Professor
Titular, sou favorável á permanência do cargo de Professor Titular no Departamento de

Engenharia Química, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Pedro Maurício
Buchler." 5. - PROCESSO 2010.1.1263.12.0 - FACULDADE DB ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADB - Solicita a permanência de quatro cargos de

Professor Titular, vagos em decorrência das aposentadorias dos Profs. Drs. Adolpho Walter
Pimazoni Canton, Antonio ZoralÍo Sanvicente, Isak Kruglianskas e Maria Tereza Leme
Fleury, no Departamento de Administração. O presente processo é retirado de pauta.

Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE BRITTO - 6. - PROCESSO
2010.I.1725.59.0 - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE
RIBEIRÃO PRETO - Solicita a permanência de um cargo de Professor Titular vago em
decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Lionel Segui Gonçalves, no Departamento de

Biologia. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor
Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Lionel Segui Gonçalves, no
Departamento de Biologia. Entretanto, a CAA lembra que ocorrendo vacância no
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Departamento, o cargo deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer
do relator é do seguinte teor: "Trata-se de solicitação do Departamento de Biologia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto de permanência no Departamento
de cargo de professor titular em função da aposentadoria do Prof. Lionel Segui Gonçalves,
ocor:rida em dezembro último. O Departamento tem no momento 32 docentes, sendo 6
titulares, 9 associados e 17 assistentes-doutores, sendo portanto de 19Yo a relação percentual
titulares/total de docentes e de 1,5 a relação associados/titulares. A FFCLRP realizou 74
concutsos para titularidade nos últimos 10 anos, sendo que o DB realizou dois concursos no
período, sendo um dos dois departamentos da unidade que tiveram menos cargos à disposição
na última década. A qualidade acadêmica do Departamento é boa, e a maioria dos professores
atua em programas de pós-graduação da unidade que têm conceito 5 no sistema CAPES
(Entomologia e Biologia Comparada). Os professores titulares do Departamento têm
atividade acadêmica reconhecida, da mesma forma que alguns dos professores associados.
Todos os professores titulares são bolsistas de produtividade do CNPq (níveis 1C, 1D ou 2) e
6 dos professores associados também são bolsistas (1 no nível 18, 4 no nível lD e um no
nível2). No cômputo geral,6 dos 9 professores associados têm mais de 5 anos decorridos de
sua livre-docência. CONCLUSÃO: Apesar de o DB ter um cargo de professor titular por
empréstimo, somos favoráveis à permanência de cargo solicitada, em função da boa
qualidade do Departamento e por haver demanda qualificada para pleitear o cargo." 7. -
PROCESSO 2010.I.1724.59.0 - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DB RIBEIRÃO PRETO - Solicita a permanência de um cargo de Professor
Titular vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Osvaldo Antonio Sena, no
Departamento de Química. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do
cargo de Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Osvaldo
Antonio Serta, no Departamento de Química. 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: "Trata-se de solicitação do
Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto de
permanência no Deparlamento de cargo de professor titular em função da aposentadoria
compulsória do Prof. Osvaldo Antonio Sena, ocorricla em março úrltimo. O Departamento
tem no momento 46 docentes, sendo 7 titulares, l5 associados e 24 assistentes-doutores,
sendo portanto de 15%o a relação percentual titulares/total de docentes e de 2,I4 a relação
associados/titulares. A FFCLRP realizou 14 concursos para titularidade nos irltimos l0 anos,
sendo que o DQ realizou seu último concurso em 2008, com 5 candidatos habilitados, sendo
um dos dois departamentos da unidade que tiveram menos cargos à disposição na irltima
década A qualidacle acadêmica do Departamento é boa, o que também pode depreender-se da
nota 5 no sistema CAPES de seu curso de pós-gracluação. Os professoles titulares do
Departamento têm atividade acadêmica reconhecicla, da mesma forma que alguns dos
professores associados. Cinco dos professores titulares são bolsistas de produtividade do
CNPq (níveis 1B ou 1C) e 10 dos professores associados tarnbém são bolsistas (4 no nível lD
e os demais nível 2). No cômputo geral, 11 dos 15 professores associaclos têm mais de 5 anos
decorridos de sua livre-docência. CONCLUSÃO: Apesar de o DQ ter dois cargos de
professol titular por empréstimo, somos favoráveis à permanência de cargo solicitada, em
função da boa qualidade do Departamento e por haver demanda qualihcada para pleitear o
cargo.rl Relator: Prof. Dr. WELINGTON CARVALHO DELITTI - 8.
PROTOCOLADO 2010.5.1093.II.7 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA
"LUIZ DE QUEIROZ" - Solicita a permanência do cargo de Professor Titular, vago em
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decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Fábio Poggiani, no Departamento de Ciências
Florestais. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de

Professor Titular, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Fábio Poggiani, no
Departamento de Ciências Florestais. 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: "A ESALQ solicita a permanência de um cargo de professor
titular, em decorrência da aposentadoria do Prof. Fábio Poggiani, do Deparlamento de

Ciências florestais. Verifica-se que existem 6 professores associados no departamento, sendo
que 2 deles com mais de 9 anos no cargo e outros quase mais de 4 anos. Este grupo tem boa
produtividade em pesquisa, atuação em ensino e extensão de forma que se antevê a
possibilidade de um concurso competitivo. O departamento teve concurso para professor
titular em 2006 e 2007, um dos quais em cargo concedido por empréstimo pela CAA. A
relação Titular/docentes na DCF é de 23. O Departamento é o principal responsável pelo
oferecimento do curso de graduação em Engenharia Florestal e oferece curso de pó-
graduação com avaliação CAPES nível 4. Sou favorável a esta solicitação." Relator: Prof
Dro EMMA OTTA - 9. - PROTOCOLADO 2010.5.516.8.1 - FACULDADE DE
FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - Solicita a permanência dos cargos de

Professor Titular nos. 14I.887 e 142.948, vagos em decorrência das aposentadorias,
respectivamente, dos Profs. Drs. Stefan Wilhelm Bolle e Philippe Willemart no Departamento
de Letras Modernas. A CAA aprova o parecer da relatora, favorável à permanência dos

cargos de Professor Titular no'141.887 e 142.948, vagos em deconência da aposentadoria
dos Profs. Drs. Stefan Wilhelm Bolle e Philippe Willemart, no Departamento de Letras
Modernas. Entretanto, a CAA lembra que ocoffendo vacância no Departamento, o catgo
deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer da relatora passa a
integrar esta Ata como Anexo II. Em discussão: PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO
DE NÚCLEO. Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE BRITTO - 1. -
PROCESSO 2006.1.11512.1.3 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Proposta de

reestruturação do NAIPPE - Núcleo de Análise Interdisciplinar de Políticas e Estratégias -

Desativação. - Ofício do Coordenador do Núcleo de Análise Interdisciplinar de Políticas e

Estratégias - NAIPPE, Prof. Dr. Eduardo Massad, ao Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Dr. Luiz
Nunes de Oliveira, encaminhando proposta de reestruturação do NAIPPE-USP (22.11.05). -
Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: solicita ao Coordenador do Núrcleo
que envie à Pró-Reitoria de Pesquisa o Regimento Interno e a composição atual do Conselho
Deliberativo do NAP (10.05.06). - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa:
reitera a solicitação de 10.05.06, para que o processo possa ser analisado, correndo o risco do
Núcleo ser desativado por decurso de prazo, conforme item III, do Artigo 18, da Resolução
3657190,já que sua autorização de funcionamento venceu em 01.10.06 (06.05.09). - Ofício
do Coordenador do Núcleo à Coordenadora da Cãmara de Núcleos, Prof Dr. Maria Inês
Rocha Militello Santoro, encaminhando o Regimento do NAIPPE e a atual composição do

Conselho Deliberativo do Núcleo (30.04.10). - Parecer de assessor ad doc: face à demora na

entrega dos documentos solicitados pela Câmara de Núrcleos de Apoio à Pesquisa para a
análise da reestruturação do Núcleo, é favorável à desativação do mesmo. Caso haja interesse,
o Coordenador poderá enviar uma nova proposta de criação de Núcleo. - Parecer da
Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a não aprovação da Proposta de

Reestruturação e a desativação do NAIPPE, com base na Resolução 365711990, Cap. i - $ 3"
e Cap. III - Artigo 17 (18.10.10). - Parecer do CoPq: aprova o parecer da Câmara de

Núcleos de Apoio à Pesquisa, de não aprovação da Proposta de Reestruturação e a
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desativação do NAIPPE (26.10.10). A CAA aprova o parecer do relator, favorável à não
aprovação da proposta de reestruturação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Análise
Interdisciplinar de Políticas e Estratégias - NAIPPE-USP, bem como sua desativação. O
parecer do relator é do seguinte teor: "O núcleo em questão, cujo cerne envolve grupo da
FMUSP, foi constituído em 1991 e sua última autorização de funcionamento venceu em
outubro de 2006, depois de prorrogações parciais. Em dezembro de 2004 ocorreu o
falecimento do ex-coordenador do NAP, Prof. Braz José de Araújo, o que motivou uma
tentativa de reestruturação encaminhada à Pró-Reitoria em novembro de 2005. Após análise
inicial, a Pró-Reitoria encaminhou solicitação de informações adicionais em maio de 2006 ao
Prof. Eduardo Massad, designado coordenador pró-tempore, reiterando as mesmas em junho
de 2009. As informações solicitadas, relacionadas ao regimento do NAP e à composição de
seu Conselho Deliberativo, foram enviadas apenas em abril de 2010, quatro anos depois da
solicitação original. Neste período de 2006 a 2010 o NAIPPE existiu, portanto, de maneira
totalmente irregular à luz dos princípios gerais que regem a existência dos núcleos de apoio.
Além disso, não houve análise de relatórios entre 2003 e o momento presente, o que prejudica
a análise de mérito em relação à reestruturação proposta. Parece-nos mais razoavel, assim,
que o grupo envolvido apresente nova proposta de constituição de um NAP, caso seja
interesse do grupo manter-se organizado dessa forma. Assim, somos pela denegação da
proposta e pela desativação do NAP, concordando com a decisão da Câmara de Núcleos da
Pró-Reitoria de Pesquisa
REESTRUTURAÇÃO

e pelo Conselho de Pesquisa em outubro passado." Em discussão:
DEPARTAMENTAL. Relator: Prof Dr'EMMA OTTA - 1. -

PROCBSSO 2010.1.1817.59,2 - FACULDADB DE FILOSOFIA, CIENCIAS E
LETRAS DE RIBBIRÃO PRETO - Proposta de reestruturação departamental/institucional
da Faculdade de Filosof,ra, Ciências e Letras de fubeirão Preto- FFCLRP. - Ofício do Diretor
da FFCLRP, Prof. Dr. Sebastião de Sousa Almeida, ao Magníf,rco Reitor, Prof. Dr. João
Grandino Rodas, encaminhando a proposta de reestruturação departamental/institucional da
Unidade, que cria dois departamentos: Departamento de Informação, Educação e
Comunicação e Departamento de Computação e Matemática; e altera o nome do
Departamento de Física e Matemática para Depaftamento de Física e o nome do
Departamento de Psicologia e Educação para Departamento de Psicologia (16.08.10).-
Parecer da CJ: entende que a questão é de mérito acadêmico, sugerindo o encaminhamento
dos autos à CAA e posteriormente ao Co (08.10.10). A CAA aprova o parecer da relatora,
favorável à reestruturação departamental/institucional da FFCLRP. Consequentemente, dos 4
(quatro) Departamentos existentes, quais sejam: Departamento de Biologia, Física e
Matemática, Psicologia e Educação e Química, passam a existir 6 (seis) Departamentos assim
denominados: Depaftamento de Biologia; Departamento de Computação e Mateméúica
Departamento de Informação, Educação e Comunicação; Departamento de Física;
Departamento de Psicologia e Departamento de Química. O parecer da relatora é do seguinte
teor: "E,ste processo trata de proposta de reestruturação Departamental/Institucional da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Pleto e é decorrência do
desenvolvimento que teve ao longo dos seus 46 anos de existência. Em 1964 foram iniciados
três cursos: Biologia, Psicologia, Química. Em substituição ao curso de Física que havia sido
autorizado foi criado um curso de Licenciatura em Ciências, que funcionou de 1966 a 1976.
Em 7974, a FFCLRP foi incorporada à USP com quatro departamentos: 1) Biologia, 2) Física
e Matemática, 3) Psicologia e Educação e 4) Química. A FFCLRP que inicialmente oferecia
apenas 3 cursos de graduação - Biologia, Psicologia e Química -, oferece hoje 9 cursos de
graduação e 12 habilitações para 1964 alunos - Licenciatura e Bacharelado em Ciências
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Biológicas, Bacharelado em Física Médica, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura e

Bacharelado em Psicologia, Psicólogo, Bacharelado em Química, Bacharelado em Química
Forense, Bacharelado com habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e

Agroindústria, Licenciatura em Química, Biblioteconomia e Ciências da Informaçáo e

Documentação, Informática Bioética (curso inter-unidades com a FMRP) e Matemática
Aplicada a Negócios (curso inter-unidades com a FEARP. Hâ ainda um curso aprovado em

2004, mas ainda não implantado de Química Ambiental. Uma proposta de curso de Letras
(habilitação em português) foi aprovada pela Congregação e está em análise pelos órgãos

centrais da USP. Além da expansão do ensino na graduação, ocotreu expressiva expansão no

ensino de Pós-Graduação, sendo oferecidos hoje 6 Programas de Pós-Graduação, todos bem

avaliados pela CAPES. A expressiva expansão da FFCLRP, especialmente nos últimos l0
anos, ocorreu com a mesma estrutura de quatro departamentos vigente na época de

incorporação à USP, em 1976, com alocação de novos cursos num destes quatro

departamentos. Por exemplo, o curso de Pedagogia criado em 2001 ficou alocado no

Departamento de Psicologia, os cursos de Biblioteconomia, Ciências da Informaçáo e

Documentação, e de Matemática Aplicada a Negócios, criados entre 2003-2004, ficaram
alocados no Departamento de Física e Matemática. De acordo com a proposta apresentada, o

organograma atual da FFCLRP com quatro departamentos - Biologia, Física e Matemática,
Psicologia e Educação e Química - se modifica e passa a contar com 6 departamentos (ti. 06):
1. Biologia,2. Computação e Matemática,3. Informação, Educação e Comunicaçào, 4.

Física, 5. Psicologia, 6. Química. A estrutura proposta organiza de forma mais coerente as

atividades acadêmicas da FFCLRP do que antiga estrutura. Parecer: Sou favorável à

reestruturação Departamental/Institucional da Faculdade de Filosof,ra, Ciências e Letras de

Ribeirão Preto que se impõe como decorrência natural da expansão das suas atividades. A
estrntura proposta organiza de forma mais coerente as atividades acadêmicas da FFCLRP do

que antiga estrutura." Nesta oportunidade, o Sr. Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak,
informa que o Prof. Zago, Pró-Reitor de Pesquisa, está fazendo uma reanálise dos Núcleos, e

pretende propor que todos tenham um período de 10 (dez) anos de existência. Isto,
eventualmente, seria extendido aos Núcleos de Cultura e Extensão Universitária e ao de

Graduação também. O Conselheiro Benedito Maciel entende que deve ser revista, também, a

necessidade de tramitar pelo Co. Em discussão: RELATÓRIO DE NÚCf,nO DE APOIO.
Relator: GIORGBTTI DE BRITT - 1. - PROCESSO
2010.1.899.59.5 - PR REITORIA DE CULTURA E EXTBN O UNIVERSIT Árua -

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão

Universitária - Centro de Estudos e Extensão Florestal da USP - NACE-CEEFLORUSP,
referente ao período de 2008 e2009. - Ofício da Coordenadora do NACE-CEEFLORUSP,
Prof Df Elenice Mouro Varanda à Pró-Reitora de Cultura e Extensão UniversiTâria, Prof Df
Maria Arminda do Nascimento Arruda, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do

Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária - Centro de Estudos e

Extensão Florestal da USP - NACE-CEEFLORUSP, referente ao período de 2008 e 2009
(12.04.10). - Parecer de Assessor ad hoc: entende que o Núrcleo cumpriu perfeitamente com
os objetivos previstos para o período em questão. - Parecer da Comissão de Avaliação de

NACEs: com base no parecer do parecerista ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório
Bienal de Atividades - 2008 e2009 (30.09.i0). - Parecer do CoCEx: apÍova, nos termos do

parecer da Comissão de Avaliação de NACEs, o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de

Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária - Centro de Estudos e Extensão

Florestal da USP - NACE-CEEFLORUSP, 2008 e2009 (07.10.10). A CAA aprova o parecer
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do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Cultura e
Extensão Universitária Centro de Estudos e Extensão Florestal da USP - NACE-
CEEFLORUSP, referente ao período de 2008 e 2009. O parecer do relator é do seguinte teor:
"O núcleo em questão foi constituído em 2006 e está sediado na Faculdade de Filosoha,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com participação de grupos das Faculdades de Medicina
e de Odontologia locais. O NACE - CEEFLORUSP desenvolve, desde sua fundação, projetos
nas áreas de restauração florestal e educação ambiental com um impacto regional imporlante,
e para isso tem contado com recursos externos significativos (quase R$ 400.000,00 no
biênio). Suas atividades envolvem também cursos e eventos, incluindo cursos pata
professores da rede pública de ensino, havendo engajamento imporlante de alunos nos
projetos e eventos de modo geral. A produção acadêmica do núcleo é muito boa, incluindo
publicações cientíhcas de bom nível. O relatório foi aprovado pela Comissão de Avaliação
dos NACEs em setembro de 2010 e pelo COCEX em outubro passado. CONCLUSÃO:
Considerando que o núcleo tem cumprido as metas estabelecidas desde sua constituição e
desenvolvido atividades que parecem ter um impacto imporlante na sua região geográhca de
atuação, sugiro a aprovação do relatório bienal do NACECEEFLORUSP." 2. - PROCESSO
2004.1.1337.11.0 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LrJtZ DE QUEIROZ"
- Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e
Extensão em Educação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA, referente ao período de
2004 a 2009. - Informação do Coordenador do NACE-PTECA, Prof. Dr. Paulo Yoshio
Kageyama à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, encaminhando o Relatório
Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em
Educação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA, referente ao período de 2004 a 2009
(22.04.10). - Parecer de Assessor ad hoc: favorável à aprovação do Relatório Quinquenal do
NACE-PTECA, panbenizando o belo trabalho do Núcleo e seu amplo desenvolvimento ao
longo de apenas 5 anos. - Parecer da Comissão de NACEs: com base no parecer do
parecerista ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório Quinquenal de Atividades
200412009 (30.09.10). - Parecer do CoCEx: aprova, nos termos do parecer da Comissão de
Avaliação de NACEs, o Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio às
Atividades de Cultura e Extensão em Eclucação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA,
200412009, assim como sua solicitação de renovação. (07.10.10). A CAA aprova o palecer do
relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Cultura e
Extensão Universitária em Eclucação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA, referente ao
período de 2004 a 2009, assim como seu pedido de renovação. O parecer do relator é do
seguinte teot: "O núcleo em questão foi constituído ern 2005 e está sediado na Escola
Supelior de Agricultura "Luiz de Queiroz", aIùando nas áreas de educação ambiental,
restauração florestal, conservação da biodiversidade, agrossilvicultura e manejo de bacias
hidrográficas, sendo um desdobramento de grupo existente anteriormente no Instituto de
Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF. O NACE - PTECA mantém-se fiel aos seus propósitos
originais desde a sua fundação, desenvolvendo projetos em parceria com empresas públicas e
privadas e organizando cursos, fóruns, palestras, cliscussões e oficinas no sentido cle integrar
as sllas metas na sociedade em geral. O núcleo tem obtido recursos significativos para suas
atividades (pouco mais de 2,8 milhões de reais nos seus 5 anos de existência), incluindo
recursos de um projeto FAPESP de políticas públicas. A produção acadêmica resultante da
atuação do núcleo é muito boa no contexto da cultura e extensão universitária. Há importante
engajamento de alunos nas atividades do núcleo e a proposta de renovação envolve expansão
das atividades do grupo, sem alteração dos propósitos originais. O relatório e a proposta de
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renovação foram aprovados pela Comissão de Avaliação dos NACEs em setembro de 2010 e

pelo COCEX em outubro passado. CONCLUSÃO: Considerando que o núcleo tem cumprido
as metas estabelecidas desde sua constituição e desenvolvido importantes atividades em sua

ërea de atuação, sugiro a aprovaçáo do relatório quinquenal e do, pedido de renovação do

NACE - PTECA.'' 3. - PROCESSO 2007.I.12755.1.8 - NUCLEO DE APOIO A
PESQUISA EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR NA AGROPECUÁRIA -

Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biologia Celular e

Molecular Aplicado à Agropecuária - NAP-BIOCEMA, refetente ao período de 2001 a2006.
- Informação do Coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biologia Celular e

Molecular Aplicado à Agropecuária - NAP-BIOCEMA, Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho e

demais membros do Conselho Deliberativo do Núcleo, ao Coordenador da Cãmara de

Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Miguel Guillermo Neumann, encaminhando o

Relatório Quinquenal de Atividades do NAP-BIOCEMA, referente ao período de 2001 a
2006 (05.05.01). - Parecer de Assessor ad hoc: pede que o relatório seja refeito atendendo às

observações colocadas. - Despacho da Pró-Reitoria de Pesquisa, devolvendo o processo ao

Coordenador do NAP-BIOCEMA, Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho, conforme solicitação
do parecerista externo (28.01.08).- Justificativa do Coordenador do NAP-BIOCEMA, Prof.
Dr.Luiz Lehmann Coutinho, respondendo aos questionamentos do parecerista (10.11.08).-
Ofício do Coordenador da Càmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan Fabres

Machado, solicitando relatórios financeiros, assim como os números dos cinco últirnos
relatórios financeiros encaminhados à COP do NAP-BIOCEMA (31.03.09). - Resposta do

Coordenador do NAP-BIOCEMA ao Coordenador da Cãmara de Núcleos de Apoio à
Pesquisa, justificando que os projetos dos pesquisadores foram enviados via departamentos

dos respectivos membros. Os únicos projetos em nome do Núcleo, os de infraestrutura, estão

sendo administrados pela FUSP (05.05.10). - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à

Pesquisa: recomenda a aprovaçáo, em carétter excepcional, do relatório quinquenal do NAP-
BIOCEMA, referente ao período de 2001-2006, assim como a prorrogação de seu

funcionamento por 5 anos (2006-2011), apesar das dehciências apontadas pelo relator e não

dirimidas adequadamente por seu Coordenador. Esclarece que a decisão foi motivada pelo
longo tempo transcorrido desde o vencimento do prazo para o envio do relatório. O próximo
relatório deverá ser entregue até 31.05.11, caso contrário aCãmara proporá o cancelamento

do Núcleo (18.10.10). - Parecer do CoPq: aprova o parecer da Câmara de Núcleos de Apoio
à Pesquisa, favorável à aprovação do relatório quinquenal do NAP-BIOCEMA, referente ao

período de 2001-2006, assim como sua prorrogação por mais 5 anos (26.10.10). A CAA
aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de

Apoio à Pesquisa em Biologia Celular e Molecular na Agropecuária - NAP-BIOCEMA,
referente ao período de 2001 a2006, bem como a prorrogação das atividades por mais 5 anos.

O parecer do relator é do seguinte teor: "O núcleo em questão, vinculado à ESALQ, foi
constituído em 1996 com um foco em biotecnologia e apresenta aqui um relatório quinquenal
(2001-2006) e solicitação de renovação. O NAP-BIOCEMA tem atuado na ënea

interdisciplinar de biotecnologia desde sua fundação, com produção científ,rca muito boa
(mais de 350 artigos em periódicos indexados no período do relatório) e aprovação de dois
auxílios FINEP (mais de R$ 1.700.000,00) destinados à construção de uma sede própria. O
relatório não apresenta as dissertações e teses produzidas no período e não explicita as

interações entre os membros do NAP, aspectos que constituíram dois motivos para os

questionamentos levantados por parecerista da Pró-Reitoria de Pesquisa, que resultaram em

atraso muito significativo na avaliação do relatório e da solicitação de renovação. Houve
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ainda no período uma solicitação de prestação de contas, em relação aos recursos que estão
sendo administrados pela FUSE Esses questionamentos foram respondidos adequadamente
pelo coordenador, e não invalidam de modo algum o fato de que a produção acadêmica do
gnrpo é muito boa. O relatório foi aprovado pela Cãmara de Núcleos da Pró-Reitoria de
Pesquisa e pelo Conselho de Pesquisa em outubro passado e a existência do NAP prorrogada
para o período 2006-2011. CONCLUSÃO: Em função do exposto acima, julgamos que o
NAP-BIOCEMA tem cumprido as metas estabelecidas desde sua constituição, principal
aspecto que embasa nossa sugestão de aprovação do relatório quinquenal e do pedido de
renovação por mais 5 anos." Relator: Prof Dr' EMMA OTTA - 4. - PROCBSSO
200s.1.239s4.1.9 - NÚcLEo DE PESQU-rSA EM RELAçOES TNTERNACTONATS -
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 06.1 I .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 a2009 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 núcleo durante o quinquênio, 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
ava\iaçáo do assessor exterrro que as classif,rcou 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 parlicipação 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 NUPRL Com relação à avaliação do novo programa de atividades
proposto para protrogação 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). - Oficio 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 favor'ável
à continuidade das atividades do Núcleo. - Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à
Pesquisa: recomenda, de acordo com o parecer do relator, a aprovaçáo 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 pafür da última
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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). - Parecer
CAA: aprova o parecer da relatora, solicitando revisão do processo e complementação das

informações faltantes. Recomenda, também, o detalhamento adicional dos projetos que

pretende submeter às agências de fomento (01.07.10). - Ofício do Coordenador do NUPRI,
Prof. Dr. Rafael Antonio Duarte Villa, ao Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Dr. Marco Antonio
Zago, encaminhando as informações solicitadas e justificativas (23,08.10). A CAA aprova o

parecer da relatora, favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa

em Relações Internacionais - NUPRI, referente ao período de 2004 a 2009, bem como a
prorrogação das atividades por mais 5 anos. O parecer da relatora é do seguinte teor: "O
Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais (NIUPRI), 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, Cooperação Internacional e

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 coordenação do
prof. José Augusto Guilhon Albuquerque e daí em diante passou a ser coordenado pelo prof.
Rafael Antônio Duafte Villa. O Núcleo é composto por 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 graduaçáo,2 de

mestrado, 4 de doutorado e 1 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 informações solicitadas sobre as dissertações e
teses, que estavam faltando no relatório anterior, foram fornecidas no relatório revisto. A
imporlância do NUPRI como núcleo de referência na ërea de estudo de relações

intemacionais é evidenciada pelos livros e capítulos de livros publicados no período.

Problemas na descrição dos artigos publicados em periódicos e dos trabalhos apresentados em

eventos científicos (fls. l3-16) foram sanados. O relatório revisto mostra a importância da

produção científica do Núcleo (fls. 57-66). Destaca-se a publicaçáo da Cafta Internacional
(desde 2006 em formato eletrônico), revista acadêmica do NUPRI, que divulga arligos
científicos de pesquisadores da área de relações internacionais. Foram esclarecidos os ajustes

internos que estão sendo feitos (f1. 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. Esperamos que 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/nupli/).
O Núcleo pretende retomar o projeto de um curso de especialização em política internacional,
atividade já desenvolvida com sucesso no passado. Destaca-se o empenho na criação de novo
site do NUPRI na internet, rnais artalizado e adequado à promoção e divulgação de suas

atividades. O Programa de atividades originalmente proposto para a renovação das atividades
do Núcleo c1e Apoio a Pesquisa por mais cinco anos (fls. 26) era excessivamente sucinto e

genérico, o que provavelmente contribuiu para a aprovação com restrições do relatório
quinquenal apresentado e da solicitação de renovação de atividades por mais cinco anos a
partir de 2009 pelo assessor ad hoc (fls. 32-35) e pelo coordenador da Câmara de Núcleos de
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Apoio à Pesquisa (f1. 36). Por exemplo: "Com relação à adequada descrição dos projetos de
pesquisa dos membros do núcleo, como constado pelo assessor externo, 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 externo, no sentido de que poderia ter sido feito um detalhamento
um pouco maior das atividades previstas e dos projetos propostos." Na avaliação do Relatório
referente ao período de2004-2006, o Relator também jâhavia sinalizado: "Em resumo. um
relatório cujo conteúdo mostra um desempenho global regular, mas apresentado com certo
descaso quanto à revisão. Qualquer deliberação adicional depende de uma revisão geral do
Relatório." A versão revista do Relatório desfaz a impressão de descaso produzida pela
versão original. Mostra a solidez da produção científ,rca dos pesquisadores do 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 NUPRI as solicitações de esclarecimentos que fiz como relatora da CAA.
Recomendo aprovação do Relatório de Atividades 2004-2009 e a solicitação de continuidade
das atividades por mais cinco anos a partir de 2009, em concordância com a Câmara de
Núcleos de Apoio à Pesquisa (f1. 43) e o Conselho de Pesquisa (f1.44)." Ato contínuo, frca
decidido que a "7n Distribuição" será feita na próxima reunião da Comissão, dia 29.11.2010.
O Prof. Britto sugere, ainda, que não se considere os nirmeros de cargos solicitados pelas
Unidades, mas sim, seus indicadores de qualidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião às 12h20. Do que,
para constar, 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, 08 de novembro de 2010.

2511112010 l8:04



ANEXO I



Distribuição de cargos de Professor Titular

2010

Unídade:

Número de cargos solicitados:

I. Indicadores de composição

1. Número total de docentes

2. Número médio/mediano de titulares por Departamento

3. Percentagem de Titulares

4. Percentagem de Associados

5. Relação Associados/Titulares

6. Número de Departamentos com menos que 2 titulares

7. Percentagem de Associados em RDIDP

8. Idade média/mediana dos Titulares

9. Idade média/mediana dos Associados

10. Tempo médio/mediano de serviço dos Titulares

11. Tempo médio/mediano de serviço dos Associados

12. Percentagem dos Associados que obtiveram o título de LD há mais de 5 anos

13. Tempo médio/mediano desde a obtenção do título de LD dos Associados

14. Número médio/mediano de cargos de Professor Titular em concurso em 5

anos

15. Número médio/mediano de cargos de Professor Titular em concurso em 5

ânos

Il.Indicadores des atividades de pesquisa

l. Número médio/mediano de publicações em periódicos indexados dos

Titulares

2. Número médio/mediano de publicações em periódicos indexados dos

Associados

3. Número médio/mediano de trabalhos completos em eventos dos Titulares



4. Número médio/mediano de trabalhos completos em eventos dos Associados

5. Número médio/mediano de livros publicados pelos Titulares

6. Número médio/mediano de livros publicados pelos Associados

7. Número médio/mediano de capÍtulos de livros publicados pelos Titulares

8. Número médio/mediano de capítulos de livros publicados pelos Associados

9. Número médio/mediano de projetos coordenados pelos Titulares

10. Número médio/mediano de projetos coordenados pelos Associados

1.1. Percentagem de Titulares com Bolsa de Produtividade em pesquisa do CNPq

12. Percentagem de Associados com Bolsa de Produtividade em pesquisa do

CNPq

13. Percentagem de Associados com Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível I
do CNPq

III. Indicadores de atividades de ensino

1. Número médio/mediano de horas em ensino de graduação dos Associatlos

2. Número médio/mediano de horas em ensino de pós- graduação dos

Associados

3. Número médio/mediano de aìunos de iniciação cientifTca orientados pelos

Associados

4. Número médio/mediano de horas de alunos de mestrado orientados pelos

Associados

5. Número médio/mediano de horas de alunos de doutorado orientados pelos

Associados

6. Número médio/mediano de horas de alunos de pós-doutorado

supervisionados pelos Associados

7, Número de alunos de graduação da Unidadc

8. Número de cursos de graduação da Unidade

9. Relação entre número de alunos de graduaçãoidocentes

10. Número de alunos de pós-graduação da Unidade

11. Relação entre número de alunos de pós-graduação/docentes



12. Relação entre número total de alunos de graduação e pós-

graduação/docentes

13. Número de programas de pós-graduação da Unidade

14. Relação entre número de alunos de graduação e pós-graduação da Unidade

15. Percentagem de cursos da Unidade com nota 7 na avaliação CAPES 2007-

2009

16. Percentagem de cursos da Unidade com notas 5, 6 ou 7 na avaliação CAPES

2007-2009

IV.Indicadores de atividade de extensão e engajamento institucional

1. Número médio/mediano de tipos de atividades de extensão executadas pelos

Associados

2. Número méclioimediano de tipos de atividades de engajamento institucional

executadas Pelos Associados



ANE,XO II



Processo
Assunto:

Interessado:

09.1.2650.8.8
Manutenção dos cargos no 141.881 e no 142.948 de Professor Titular,
em função das aposentadorias do Prof. Dr. Stephan Wilhelm Bolle e
Philippe Willemart
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Departamento
de Letras Modernas

Apreciação Geral

Trata-se de solicitação de manutenção dos cargos no 141.887 e no 142.948 no

Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas, em função das aposentadorias do Prof. Dr. Stephan Wilhelm Bolle e do Prof.

Dr. Philippe Willemart.

De acordo com a listagem de docentes apresentada na Tabela 1 (fls. 9-11 do processo), o

Departamento de Letras Modernas conta atualmente com 09 (nove) professores titulares

(considerada a aposentadoria do Prof. Bolle e do Prof. Willemart), 05 (cinco) associados

e 57 doutores. Dos nove professores titulares, sete fi,zeram concurso entre 2005 e2009.

MS-
I

MS-
2

MS-
J

MS-
5

MS-
6

Total
Titulares/
Total de

docentes

Associados
/Titulares

Associados
com mals
de 5 anos

na função

I 57 5 9 72 12,5% 0,55 I

1 56 6* 9 72 12,5%o 0,67 I

(Obs: Um docente
Congregação)

aguardando homologação do concurso de livre-docência pela

A proporção de professores titulares do Depaftamento de Letras Modernas (12,5o/o) es|ét

abaixo da média da Universidade de São Paulo, recomendando a manutenção solicitada

dos dois cargos de professor titular. No entanto, a demanda de professores associados por

estes concursos no Departamento é relativamente baixa. Apenas um professor associado

tem mais de cinco anos na função.

O Departamento de Letras Modernas tem destacada liderança, com seus professores

titulares atuando nas áreas de francês, inglês, espanhol, italiano e estudos tradutológicos.

Dos oito professores titulares, quatro têm bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq



(dois 1C, um lD e um 2). A chefe do Departamento, ao encaminhar o processo, chama

atenção para especificidades do Departamento. Apesar de atividades conjuntas dos

docentes, cada ârea tem funcionamento autônomo, correspondendo na prética em termos

de atividades acadêmicas e administrativas a vários pequenos departamentos. Cada érea é

responsável por um Programa de Pós-Graduação. Na última avaliaçáo CAPES, um

Programa foi avaliado com conceito 4 (Língua, Literatura e Cultura ltalianas), três com

conceito 5 (Alemão: Lingua, Literatura e Tradução; Estudos Lingüísticos, Literários e

Tradutológicos em Francês; Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-

Americana) e um com conceito 6 (Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês). Não foì

indicada a vinculação dos professores associados aos Programas de Pós-Graduação,

como seria esperado pela Tabela 6 (f1.20).

Embora apenas um professor associado tenha mais de cinco anos na função, no seu

conjunto os associados têm expressiva produção científica, atuação na formação de

recursos humanos e envolvimento institucional. Dois dos professores associados têm

bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq (um "1", sem especificação adicional de

nível, e ùm "2").

Parecer: A análise do processo foi dificultada pela apresentação de informações

incompletas, considerando o roteiro de tabelas indicado pela CAA às Unidades para

solicitação de manutenção de cargo de professor titular. No entanto, a despeito disto, o

processo permite visualizar o perfil do Departamento, com suas especificidades. O

retorno do Processo ao Departamento para reformulação não resultaria em alteração da

conclusão geral. Por esta razão, o processo não retornará ao Departamento, mas se

recomenda que em novas solicitações sejam preenchidas de forma completa e sem

inconsistências todas as tabelas indicadas.

Chama atenção a maturidade dos professores associados pela qualidade da sua produção

científica, atuação na formação de recursos humanos e envolvimento institucional,

recomendando a manutenção dos dois cargos de professor titular no Depaftamento de

Letras Modernas. Levando em conta estritamente o tempo na função, no entanto, a



manutenção dos dois cargos não se justifica. Considero que o tempo na função de

professor associado é de preferencialmente cinco anos para realização de concurso para

professor titular. Por este entendimento, manifesto-me favoravelmente à manutenção de

dois cargos de professor titular no Departamento de Letras Modernas.

São Paulo, 08 de setembro de 2010

Profa. Dra. Emma Otta
Membro da CAA - USP


