
USP

Comissão de Atividades Acadêmicas

ATA

09.08.2010



I
2

3

4
5

6

7

8

9

10

ll
l2
l3
t4
l5
l6
t7
18

t9
20
2t
22
23
24

26
27

29
30
31

32
33

34
35

36
3t
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

25

28

258o Sessão da Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário. Ata. Aos
nove dias do mês de agosto 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. Welington Braz
Carvalho Delitti e com o comparecimento dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores
Doutores Emma Otta, Flávio Ulhoa Coelho, Luiz Roberto Giorgetti de Britto e Renato Janine
Ribeiro. Justificou sua ausência o Prof. Dr, Benedito Carlos Maciel. Presente, também, o
Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE: Havendo número
legal, o Sr. Presidente declara aberta a sessão informando que a Secretaria Geral encaminhou
às Unidades, Museus e Institutos Especializados uma Circular solicitando a informação do
número de Concursos de Professor Titular realizados nos últimos cinco anos e a indicação de

quantos candidatos haviam de fora da USP e, destes quantos foram aprovados. Com base nas

respostas recebidas, a Comissão verifica que é mínima apafticipação de candidatos externos
nos Concursos de Professor Titular realizados na USP. A seguir, o Sr. Presidente comunica
que a Faculdade de Medicina encaminhou a solicitação de um cargo de Professor Titular para
o Departamento de Clínica Médica, destinado à ârea de Medicina Molecular. A Unidade
esclareceu que tal pedido se deve a necessidade de reposição de um Professor Titular
transferido do Departamento de Clínica Médica para o Departamento de Cardiopneumologia
e destacou, ainda, que esta transferência é estratégica, respeitando vontade da própria
Unidade. Após ampla discussão, a Comissão decide, tendo em vista tratar-se de um caso
emergencial, conceder um cargo de Professor Titular ao Departamento de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina, devendo ser utilizada avaga de no 136.239 do Banco de Cargos da

Universidade decorrente da aposentadoria do Prof. Dr. Henrique Walter Pinotti. E,ntretanto, o
Sr. Presidente lembra que, quando da próxima análise conjunta de pedidos de cargos de

Professor Titular, será considerado, no caso da Faculdade de Medicina, a concessão
concedida neste caso emergencial. Nesta oportunidade, o Sr. Presidente comunica que a

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto encaminhou a informação de que realocou no
Departamento de Clínica Médica o cargo de Professor Titular cuja permanência foi
concedida ao Departamento de Puericultura e Pediatria, em reunião da Comissão realizada
em 09.11.09. Após discussão, a Comissão decide retirar este assunto de pauta, tendo em vista
a ausência do Prof. Benedito, Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ato
contínuo, o Sr. Presidente coloca em discussão e votação aatada257^ sessão, realizadaem
01.07.10, sendo aprovada por unanimidade. PARTB II - ORDEM DO DIA: Em discussão:
PERMANENCIA DE CARGO DE PROFBSSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO.
Relator: - 1. - PROCESSO 2009.1.594.42.3 -

olicita a permanência do cargo de

Professor Titular n" 1.016.938, vago em decorrência da exoneração, a pedido, do Prof. Dr.
LuizRizzo, no Depaftamento de Imunologia. A CAA aprova o parecer do relator, favorável
à permanência do cargo de Prolessor Titular no 1.016.938, vago em decorrência da
exoneração, a pedido, do Prof. Dr. Luiz Vicente Rizzo, no Departamento de Imunologia.
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 de permanência de cargo de professor titular no Departamento de

Imunologia, em decorrência do pedido de exoneração do Professor Doutor Luiz Vicente
Rizzo. O Departamento de Imunologia do ICB tem um total de 14 docentes, sendo que 4
deles são Professores Titulares, o que corresponde a uma relação entre titulares/docentes
equivalente a 28,5o/o. O Departamento tem, ainda, 7 Professores Associados, sendo que 3

deles obtiveram essa titulação há mais de 5 anos e um deles há 4 anos, todos eles exercendo
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suas atividades em RDIDP. A relação Associados/Titulares é 1,75. O corpo docente do
Departamento completa-se com 3 Professores Doutores. Todos os Professores Associados
têm bolsa de produtividade do CNPq (6 nível I - ClD, I 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

Imunologia teve nota 7 na última avaliação da CAPES. Do mesmo modo, todos os

Professores Associados estão envolvidos no ensino de graduação. Seis dos Professores
Associados participam de atividades de colegiados ou da gestão acadêmica da Unidade ou do
Departamento. A produção científica dos Professores Associados, ainda que variável, é

expressiva e comparável à dos Professores Titulares do Departamento, variando, nos últimos
5 anos de 8 a 76 publicações ISI, com média anual, de 5 dos Professores Associados igual ou
superior a 3 publicações ISI por ano. Quatro deles coordenaÍam projetos de pesquisa com
apoio de agências de fomento, enquanto 3 deles são membros da equipe de projetos de

grande porte financiados por essas agências. O último concurso para o cargo de Professor
Titular, no Departamento, ocorreu em 2009. Não obstante a relação titulares/docentes seja
superior à média da Universidade e o último concurso para Professor Titular tenha ocorrido
em 2009, observa-se que o Departamento de Imunologia apresenta um número elevado de

Professores Associados, com 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 de cargo de

Professor Titular no Departamento de Imunologia, em decorrência do pedido de exoneração
do Professor Doutor Luiz Vicente Rizzo." Relator:
coELHO - 2. - PROCESSO 2010.1.2377.3.0 - ESCOLA POL CNICA - Solicita a

permanência do cargo de Professor Titular vaga n" 222.283, vago em decorrência da
aposentadoria do ProL Dr. Faiçal Massad, no Departamento de Engenharia de E,struturas e

Geotécnica. A CAA aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de

Professor Titular vaga n" 222.283, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Faiçal
Massad, no Depaftamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica. 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 de Estruturas e Geotécnica (PEF) da Escola Politécnica
de permanência de cargo de Professor Titular, vago em vista da aposentadoria do Prof. Faiçal
Massad em02.03.2010. O departamento conta atualmente com 41 docentes, sendo que 8 são
Titulares e 6 são Associados. Destes,5 obtiveram seus títulos de Livre-Docência há 5 anos
ou mais. Os últimos concursos para Professor Titular foram nos anos de 2000 e 2006. A
porcentagem de Titulares no Corpo Docente do departamento é de 19,5o/o, uma relação
próxima à média da Universidade. Por outro lado, a relação Associado/Titular é de 0,75.
Todos os professores associados estão vinculados ao Programa de Pós-Graduação em

Engenharia Civil, programa nota 5 na avaliação CAPES, e têm tido, em sLra 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 PEF estão envolvidos em diversos projetos de pesquisa e consultoria, destacando-se nisto
os seus professores Associados. A contribuição em questões administrativas tarnbém está
dentro da expectativa. Levando-se em conta que existem professores qualificados a

pleitearem o cargo de Professor Titular e que nos últimos 10 anos houve apenas um concurso
neste nível, sou favorável à permanência do cargo de Professor Titular no Departamento de

Engenharia de Estrutura e Geotécnica, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Faiçal

0910912010 13:26
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Massad." Relator: Prof. Dr. \ryELINGTON BRAZ CARVALHO DBLITTI - 3. -
PROCESSO 2010.1.690.23.8 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA - Solicita a

permanência do cargo de Professor Titular n" 160.245, vago em decorrência da aposentadoria
do Prof. Dr. Francisco Emílio Pustiglioni, no Departamento de Estomatologia. A CAA
aprova o parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular vaga n"
160.245, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Francisco Emílio Pustiglioni, no
Deparlamento de Estomatologia. 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 Faculdade de Odontologia solicita a permanência de um
cargo de Professor Titular, em decorrência da aposentadoria de um docente do departamento
de Estomatologia. Verifica-se que existem 23 professores associados no depaftamento, sendo

15 deles com mais de 5 anos no cargo. Os docentes apresentam boa produção científica e

participam de curso de pós-graduação bem avaliado pela CAPES, resultando possibilidade de

um concurso competitivo. A relação Titular/docentes na FO é de l6,lyo, mas no
Departamento de Estomatologia é de apenas 13. Sou favorável a esta solicitação." 4. -
PROCESSO 2010.1.914.23.3 - FACULDADE DB ODONTOLOGIA - Solicita a

permanência do cargo de Professor Titular n' 1.016.580, vago em decorrência do falecimento
do Prof. Dr. Antonio Carlos Bombana, no Departamento de Dentística. A CAA aprova o

parecer do relator, favorável à permanência do cargo de Professor Titular vaga n" 1.016.580,
vago em decorrência do falecimento do Prof. Dr. Antonio Carlos Bombana, no Departamento
de Dentística. Entretanto, a CAA lembra que ocorrendo vacãncia no Departamento, o cargo
deverá ser devolvido ao Banco de Cargos da Universidade. O parecer do relator é do seguinte
teor: "A Faculdade de Odontologia solicita a permanência de um cargo de professor titular,
em decorrência do falecimento de um docente do departamento de Dentística. Verifica-se que

existem 15 professores associados no departamento, sendo I 0 deles com mais de 5 anos no

cargo. Os docentes apresentam boa produção científica e participam de curso de pós-
graduação, resultando possibilidade de um concurso competitivo. A relação Titular/docentes
no Departamento de Dentística é de 20Yo, mas na FO é de 16,1. Sou favorável a esta

solicitação." Em discussão: RBLATÓRIO DB NÚCLBO DE APOIO. Relator: Prof. Dr.
plÁvio uLHoA coELHo - l. - pRocESSo 200r.1.28523.1.9 - pRÓ-REIToRIA DB
CULTURA E BXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Relatório Bienal de Atividades (2007-
2009) do Núcleo de Economia Solidária (NACE-NESOL). - Parecer de assessor ad hoc:
conclui pela aprovação do relatório. - Parecer da Comissão de Avaliação dos NACEs:
após anáfise dos autos e, com base no parecer emitido pelo assessor ad hoc, aprova por
unanimidade o Relatórlo Bienal de Atividades (200712009) do Núcleo de Economia
Solidária (NACE-NESOL). O Núcleo deverá encaminhar à Pró-Reitoria de Cultura e

Extensão Universitária, o Relatório Bienal de Atividades (200912011) no mês de novembro
de 2011 (13.05.10). - Parecer do CoCBx: aprova o Relatório Bienal de Atividades (2007-
2009) do Núcleo de Economia Solidária (NACE-NESOL) (20.05.2010). A CAA aprova o

parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Economia
Solidária - NACE-NESOL, referente ao período de2007 a2009. O parecer do relator é do

seguinte teor: "Trata-se do relatório bienal de atividades (2007 a 2009) do Núcleo de

Economia Solidária - NACE-NESOL. Este núcleo, criado em2002, envolve a participação
direta de pesquisadores de cinco unidades da USP (EP, FEA, FE, FFLCH e lP) além da

colaboração de pesquisadores de outras universidades (PUC-SP, UFRJ, UFRN). Seus

objetivos principais, como estabelecido em seu Regimento, são o desenvolvimento de

programas de Incubagem de Cooperativas Populares e o ensino e pesquisas em Economia

091091201013:26
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Solidária e, para tanto, tem focado suas atividades em: (i) atividades de apoio teórico e

prático à formação de estudantes envolvidos no programa ICTP (Incubadora Tecnológica de

Cooperativas Populares) da USP; (ii) realizações de encontros internacionais de Economia
Solidária; (iii) publicações na írea. Dentre os objetivos mais imediatos listados no

cronograma para o quinquênio 2008-2012, destacam-se a regularidade na realização de

encontros internacionais de Economia Solidária e a preocupação em publicar os resultados
dos mesmos. Cabe ressaltar também, além das parcerias com prefeituras e secretarias de

estados, a contribuição do núcleo nos impoftantes trabalhos de mapeamento da Economia
Solidária Nacional que possibilitam direcionar melhor as ações públicas neste campo. O
primeiro mapeamento foi realizado em 2005-2007 e o segundo foi iniciado em setembro de

2009. Apesar das dificuldades listadas e que já constavam do relatório quinquenal de2007
como falta de recursos para a manutenção adequada de uma equipe e melhora na infra-
estrutura, o núcleo tem desenvolvido um trabalho de mérito, principalmente no que tange a
divulgação da ideia de Economia Solidária. Sou favorável à aprovação do relatório em
questão, mas gostarta de fazer um comentârio a respeito do mesmo. Na descrição das

atividades e das publicações do núcleo, a expressão não se aplica aparece em dois
momentos: para descrever a realização de cursos e para publicações de trabalhos de

extensão. Por tratar-se de um núcleo vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e dados

os seus objetivos, acredito que deveria haver uma preocupação maior com atividades como
as mencionadas acima." A matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciação do Conselho
Universitário. Relator: Prof. Dr. LUIZ ROBERTO GIORGETTI DE BRITTO - 2. -
PROCBSSO 2002.1.2499.1.4 - ESCOLA DE ENFERMAGBM - Relatório Bienal de

Atividades (2007-2009) do Núcleo de Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva
(NACE-AENSC). - Parecer de assessor ad hoc: conclui que, de acordo com o descrito no

relatório, o NACE-AENSC apresentou desempenho satisfatório no período avaliado,
justificando a importância da continuação do seu trabalho, desenvolvendo projetos de

pesquisa multidisciplinares e colaborando para a promoção da saúde e a capacitação de

técnicos para o cuidado profissional no Estado de São Paulo. - Parecer da Comissão de
Avaliação dos NACEs: após análise dos presentes autos e, com base no parecer emitido por
assessor ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório Bienal de Atividades (200712009) do

Núcleo de Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva (NACE-AENSC). O Núcleo
deverá encaminhar à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o Relatório Bienal de

Atividades (200912011) no mês de novembro de 2011 (13.05.10). - Parecer do CoCEx:
aprova o Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do Núrcleo de Assistência de

Enfermagem em Saúde Coletiva (NACE-AENSC) (20.05.2010). A CAA aprova o parecer do

relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Assistência de

Enfermagem em Saúde Coletiva - NACE-AENSC, referente ao período de2007 a2009. O
parecer do relator é do seguinte teor: "ANÁLISE: O núcleo em questão foi constituído em

setembro de 1991 e está sediado na Escola de Enfermagem da USP. Neste processo,

apresenta um relatório bienal (2007-2009), que é o primeiro depois da sua renovação por 5

anos em 2008 para o período 2007-2012. A missão original proposta para o núcleo envolve
diversas ações multidisciplinares visando o desenvolvimento da ârea de saúde coletiva,
incluindo organização de eventos de difusão e atualização na ârea e atividades conjuntas
com outras entidades no sentido de interagir com a sociedade e assim captar demandas sociais
e propor/assessorar projetos de melhoria da qualidade da saúde da população. O relatório
está bem organizado, contendo descrição e atividades em tomo de 4 grandes projetos e

diversos sub-projetos, onde verifica-se uma razoixel produção bibliográfica de nível

091091201013:26
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nacional e apresentações em congressos, com uma visível heterogeneidade entre os projetos e
sub-projetos. A quase total ausência de publicações em periódicos internacionais é de certa
maneira compreensível pela natureza do trabalho realizado. É bastante claro que o NACE-
AENSC vem apoiando as atividades de extensão da EEUSP e mantendo aderência estrita aos

seus objetivos originais. Neste período parece ser sido elaborado o 'site' do NACE-AENSC,
que é bem organizado e propicia uma visão clara das atividades que desenvolve. O
financiamento do núcleo é bastante restrito, limitando-se a apoios de pequena monta da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, CNPq, verbas de cursos pagos e decorrentes de

assessoria, além de bolsas regulares de alunos de iniciação científica e pós-graduação. O
relatório foi aprovado pela Comissão de Avaliação dos NACEs e pelo COCEx em maio de

2010. CONCLUSÃO: Julgamos que o núcleo tem cumprido as metas estabelecidas desde sua
constituição, principal aspecto que embasa nossa sugestão de aprovação do relatório. Sugiro
que o NACE-AENSC preocupe-se um pouco mais com a produtividade acadêmica, que nessa

ënea é de fácil avaliação e quantifrcaçáo." A matéria, a seguir, deverá ser submetida à
apreciação do Conselho Universitário. Relator:
3. - PROCESSO 2009.1.28939.1.8 - NUCLEO DE APOIO PESQUISA - CBNTRO DE
ESTUDOS RURAIS E URBANOS - CERU - Relatório Trienal de Atividades do Núcleo de

Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos - CERU, referente ao período de

2006 a2009 e solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da

última renovação (Resolução 5422 de 24.11.07). - Ofício da Coordenadora Científica do

Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos, Profa. Dra. Maria
Christina Siqueira de Souza Campos, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profa. Dra. Mayana Zatz,
encaminhando o Relatório Trienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de

Estudos Rurais e Urbanos - CERU, referente ao período de 2006 a 2009 e solicitação de

continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução
5422 de 24.11.07) (28.09.09). - Parecer de assessor ad hoc: manifesta-se favorável à

aprovação do Relatório do Núcleo, assim como à renovação de suas atividades. Recomenda
que para os próximos anos, o Núcleo incorpore um número maior de membros ativos da USP
(arligo 23 da Resolução 3657 de 15.02.1990). Salienta, ainda, que o Conselho Deliberativo
deve ser composto por membros ativos da USP (05.03.10). - Parecer da Câmara de Núcleos
de Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com o parecer, a aprovação do Relatório de

Atividades do NAP - CERU, devendo atender nos próximos anos a solicitação do parecerista.
Recomenda, também, a renovação das atividades do Núcleo por mais cinco anos, a partir da

última renovação (Resolução 5422 de24.11.07) (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o

Relatório Trienal de Atividades apresentado pelo NAP - CERU, devendo atender nos
próximos anos a solicitação do parecerista. Aprova, também, a prorrogação das atividades
por mais cinco anos, apartir da última renovação (Resolução 5422 de24.11.07) (11.05.10).
A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Trienal de Atividades do Núcleo
de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos - CERU, referente ao período de

2006 a 2009, bem como à prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última
renovação. O parecer do relator é do seguinte teon "Trata-se de NAP que por longo tempo
teve a inspiração científica da profa. MARIA ISAURA PEREIRA DE QUEIROZ, uma das

cientistas sociais de maior renome que o Brasil jâ teve, e que exerce suas atividades há
décadas. Sua atual coordenadora é a profa. Maria Christina Siqueira de Souza Campos,
professora associada da FEA de Ribeirão Preto. O CERU conserva sua sede histórica e
of,rcial na Capital, mais especificamente, no Conjunto Didático de Filosofia e Ciências
Sociais, naFFLCH. O relatório de atividades mostraque atualmente há cercade dezprojetos

091091201013:26
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de pesquisa ativos. Embora o título do núcleo seja muito abrangente, o propósito de

concentrar as pesquisas nos próximos anos em migrações, territórios, meio ambiente e

estudos urbanos demonstra um foco preciso e rico. Sigo, portanto, os pareceres e votos que

constam j á do processo, recomendando, como o parecerista e o Conselho Central de

Pesquisa, que se incorpore maior número de docentes ativos da USP, lembrando ainda que o
conselho deliberativo deva ser composto por docentes ativos de nossa Universidade.
Recomendo, pois, a aprovação do relatório e a prorrogaçáo, por cinco anos, das atividades do

CERU." A matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciação da COP e do Co. 4. -
pRocESSO 2009.1.32800.1.0 - NÚCIBO DE PESQUISAS EM INFORMAÇOES
URBANAS - INFURB - Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisas em

Informações Urbanas - INFURB, referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de não
continuidade das atividades. - Ofício do Coordenador do INFURB, Prof. Dr. Marcelo
Eduardo Giacaglia, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profa. Dra. Mayana Zatz, encaminhando o

Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisas em Informações Urbanas -

INFURB, referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de não continuidade das

atividades (20.10.09). - Formulário para parecer de Assessoria para Relatório Quinquenal de

NAPs Qllúcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor adhoc: manifesta-se favorável à

aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisas em Informações
Urbanas - INFURB, referente ao período de2004 a2009 (28.02.10). - Parecer da Câmara
de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com os pareceres, a aprovação do

Relatório Quinquenal de Atividades do NAP - INFURB, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo
Eduardo Giacaglia. Aprova, também, o pedido do coordenador de não continr"ridade das

atividades do Núcleo (05.03.10).- Parecer do CoPq: aprova o Relatório Quinqr.renal de

atividades apresentado pelo NAP - INFURB. Aprova, também, o pedido do coordenador de

não continuidade das atividades do Núcleo (11.05.10). A CAA aprova o parecer do relator,
favorável ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisas em Informações
Urbanas - INFURB, referente ao período de 2004 a 2009, bem como a solicitação de não
continuidade das atividades do Núcleo. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se de

NAP de excelente qualidade e produção, que apresenta seu relatório final e pede sua

desativação, sustentando que seus membros permanentes se reduziram, ou por dedicação a

outras tarefas, ou por se terem desligado dos quadros da USP (ver fls. 39). O relatório é

extenso e demonstra grande quantidade de publicações de qualidade. Proponho que seja

aprovado o relatório, endossando o pedido de encerramento de atividades do NAP e que se

cumprimente o grupo pela qualidade da pesquisa realizada, estendendo-se esse cumprimento,
de forma simbólica, aos membros cujo falecimento reduziu os quadros do INFURB." Nesta
oportunidade, o Prof. Renato sugere que o cumprimento pela qualidade da pesqr-risa realizada
seja enviado, através de carta, aos familiares dos membros falecidos, sugestão acatada por
todos os membros da Comissão. A matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciaçäo da

cop e do co. 5. - pRocESSo 2009.1.30099.1.3 - NÚCLBO DE APOrO À pESQUTSA

soBRE popul,AÇÕns uuvrANAS E ÁREAS ÚUrnas BRASTLETRAS - NUPAUB -

Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações
Humanas e Areas Umidas Brasileiras - NUPAUB, referente ao período de 2004 a 2009 e

solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a parlir da última renovação
(Resolução 5148 de 06.11.04). - Ofício da Coordenadora do NUPAUB, Profa. Dra. Sueli
Ângelo Furlan, à Pró-Reitoria de Pesquisa, encaminhando o Relatório Quinquenal de

Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Á.eas Úmidas
Brasileiras - NUPAUB, referente ao período de 2004 a 2009 e solicitação de continuidade
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das atividades por mais 5 anos, a partir da última renovação (Resolução 5148 de 06.11.04)
(06.10.09). - Formulário para parecer de Assessoria para Relatório Quinquenal de NAPs

Q..lúcleos de Apoio à Pesquisa). - Parecer de assessor ad hoc'. "... o Núcleo cumpriu os

objetivos propostos e produziu resultados em várias frentes: além da organização de eventos
científicos e sua publicação, houve a produção de teses e dissertações.(...) No parecer, a

diversificação das atividades do Núcleo é sublinhada como um de seus pontos fortes. Tendo
em vista as considerações acima, sou favorável à aprovação do relatório quinquenal e da sua

continuidade como Núcleo de Pesquisa. Recomendo ainda que o Núcleo apresente, nos
próximos anos, publicações em periódicos indexados de sua área. ..." (28.02.10). - Parecer
da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda, de acordo com os pareceres, a

aprovação do Relatório Quinquenal de Atividades do NUPAUB, sob a coordenação da

Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, devendo atender nos próximos anos a solicitação do
parecerista. Recomenda, também, a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir
da última renovação (Resolução 5148 de 06.11.04) (05.03.10). - Parecer do CoPq: aprova o

Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo NUPAUB, devendo atender nos
próximos anos a solicitação do parecerista. Aprova, também, a prorrogação das atividades
por mais cinco anos, apartir da última renovação (Resolução 5148 de 06.11.04) (11,05.10).
A CAA aprova o parecer do relator, com as recomendações propostas, favorável ao Relatório

Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e

Áreas Úmidas Brasileiras - NUPAUB, referente ao período de 2004 a 2009, bem como à

prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação. O parecer do relator
é do seguinte teor: "Trata-se de NAP sob a liderança e inspiração científicas do pesquisador
Antonio Carlos Diegues, da ESALQ, e que tem dado mostra de um trabalho raro, porque se

situa na fronteira entre a pesquisa e a extensão. Usualmente, em nossa e outras IES, a

pesquisa e a extensão se afastam muito, até porqr,re a linguagem aÍcana da primeira colide
com a necessidade de se recorrer à linguagem natural e mesmo cotidiana para que a

população possa entender o conhecimento científico. No caso, porém, o projeto é claramente
integrador e tem sido muito bem sucedido nesse escopo. A cumprimentar, em especial, o

núcleo pela redação e publicação dos até agora cinco volumes da Enciclopédia Caiçara.
Parterazoëtvel das publicações tem saído, é bom notar, com o selo da Hucitec, editora que, se

não chega a ser muito bem conhecida, prima pela qualidade de sua produção e detém forte
tradição na ârea de &lsquo;humanidades, ciência e tecnologia', que é o tríptico qLre gerou sua

sigla comercial. A observação de que os pesquisadores do núcleo deveriam procurar edltar
mais em periódicos de forte impacto, constante de parecer anterior, deve assim ser matizada,
porque no desenho interdisciplinar desse grupo de pesquisa a edição em livros é

particularmente imporlante, e tem sido cumprida a contento. Esse tópico é fundamental,
porque um erro, na avaliaçáo da produção cientifica, consiste em impor a uma área tarefas
que contradizem o modo pelo quat ela gera e/ou pode geràr a excelência na pesquisa.

Proponho, por conseguinte, a aprovação do relatório, com a prorrogação das atividades do
núcleo por mais cinco anos, mas convertendo a recomendação do parecerista, a fls. 82, em

recomendaçáo para que o núcleo procure assegurar que suas publicações tenham cada vez
maior impacto cientifico, dentro dos padrões da(s) área(s) do conhecimento em que se

inscrevem suas atividades." A matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciação da COP e
do Co. 6. - PROTOCOLADO 2009.5.2027.1.9 - NUCLEO DE APOIO A CULTURA B
EXTENSAO UNIVERSITÁRIA - NACE/NASCE USP LESTE - REIATóTiO BiCNAI dE

Atividades do Núcleo de Apoio Social, Cultural e Educacional - NACE/NIASCE USP Leste,
referente ao período de 2007 a2009. - Parecer de assessor ad hoc: "... o Núcleo cumpriu
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integralmente e a bom termo com suas finalidades, realizando iniciativas extensionistas e

culturais, gratuitas junto a atores individuais, institucionais e sociais da Zona Leste e também
com outros atores situados fora de suas fronteiras. Assim, me posiciono de modo favorável à

aprovação do Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) daquele Núcleo Universitário." -
Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: após análise dos autos e, com base no
parecer de assessor ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório Bienal de Atividades (2007-
2009) do NASCE - USP Leste. O Núcleo deverá apresentar o Relatório Bienal de Atividades
(2009-2011) no mês de outubro de 2011 (13.05.10). - Parecer do CoCEx: aprova, nos
termos do parecer da Comissão de Avaliação de NACEs, o Relatório Bienal de Atividades
(2007 -2009) do Núcleo de Apoio Social, Cultural e Educacional - NACEÆ\ASCE USP Leste
(20.05.10). A CAA aprova o parecer do relator, favorável ao Relatório Bienal de Atividades
do Núcleo de Apoio Social, Cultural e Educacional - NACEÄ\ASCE USP Leste, referente ao

período de 2007 a2009. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se do Núcleo de

apoio à cultura e extensão universitária denominado Núcleo de Apoio Social, Cultural e

Educacional, com o sugestivo nome de NASCE, baseado na USP Zona Leste, que apresenta
seu relatório bienal referente ao período de2007 a2009. O núcleo merece elogios por seus

propósitos e pela dedicação de seus membros. Com poucos recursos e escasso apoio
financeiro da USP, o que é reiterado pelo coordenador, conseguiu rcalizar várias iniciativas
que chamaríamos tendentes ao empoderamento dos grupos mais excluídos socialmente da
zona da cidade em que se localizou. Considero que o relatório deva ser aprovado, nisso
seguindo as decisões e pareceres anteriores. Agrego, porém, comentários que devem ser

entendidos como construtivos e visando ao melhor desempenho do NASCE, em pontos que

me parecem frágeis e que, por sinal, são assim reconhecidos por ele mesmo, embora falvez
não pelas mesmas razões. Do ponto de vista da apresentação do Relatório, não há um fio
condutor ou uma diretriz clara que mostre o vínculo entre suas ações. Composto
majoritariamente por pesquisadores da USP-Leste voltados a Políticas Públicas, suas ações,
contudo, apresentam-se pulverizadas, o que possivelmente se deve, em grande parte, a serem
conduzidas por voluntários, o que não deixa de ser um sinal positivo de engajamento dos
participantes, mas torna difícil a construção de uma estratégia comum de atuação. Isso fica
ainda mais visível quando se nota que, na descrição das atividades conduzidas, faltam
sistematicamente duas informações importantes: 1) Quantas pessoas iniciaram uma atividade
e, delas, quantas a concluíram? 2) Que aporte efetivo, para a vida dos participantes, a
atividade gerou? A primeira informação permitiria medir a evasão e os meios de lidar com
ela. Permitiria saber como está sendo conduzida a atividade, quais os seus problemas, como
aprimorá-la. A segunda daria essencial feedback sobre a mudança na vida das pessoas

concernidas que teria sido proporcionada pelas ações do Nasce. Assim, por exemplo, quando
se informa que houve atividades de empreendedorismo - com apoio do Sebrae - que

iniciativas os formados tomaram, depois? Quantos deles se tornaram empreendedores? Qual
acréscimo de renda ou de qualidade de vida disso decorreu? Sem essas informações, o
planejamento de futuras ações fica inibido. Em outro caso, o de orientação para gestantes (p.

14), sequer é dito o que lhes foi ensinado (diz-se:'visando à compreensão pelas gestantes dos

assuntos abordados'). No caso da oficina de xadrez para crianças (p. l8), 'procurando
desenvolver seu raciocínio lógico', tudo o que se informa é que oito foram os participantes.
Não se sabe quanto tempo durou a oficina ou que resultados trouxe. Assim, o relatório, ao

mesmo tempo que mostra a convergência de esforços, provavelmente vários deles

voluntários, para melhorar a qualidade da vida de uma população, não nos fornece elementos
para apreciar se tal avanço de fato ocorreu, para discutir a estratégia global adotada e, mesmo,
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para saber se houve tal estratégia ou apenas uma somatória de iniciativas dispersas. De todo
modo, deve-se salientar a iniciativa de fortalecimento dos professores da rede pública, que

ainda, por questões burocráticas, não tinha sido efetivada quando do encaminhamento do
relatório. Como o ponto principal salientado pelo coordenador a justificar os problemas do
NASCE é a falta de apoio financeiro e funcional da USP, creio adequado recomendar que: 1)

O NASCE defina melhor a diretriz de suas ações, integrando-as entre si; 2) Deixe claro que

não se trata de oferecer ações pulverizadas a distintos públicos, mas de promover o

empoderamento de grupos ou pessoas identificadas; 3) Dado que coloca como princípio a
gratuidade de suas ações, que considere a imporlância de atuar também no
empreendedorismo social, tema que não consta do relatório - que fala em
empreendedorismo, o que é bastante positivo, mas teria muito a ganhar, dentro dos propósitos
do NASCE, se pensasse também em pessoas que empreendam a redução da pobreza e dos
indicadores sociais negativos; parcerias, como por exemplo com a Fundação Ashoka,
poderiam ser pensadas neste caso; 4) Sem pôr em cheque a gratuidade do que é oferecido,
que considere apossìbilidade de comprometer os beneficiários de suas ações com algum tipo
de ação que replique as do próprio NASCE, por exemplo, atuando por um tempo em suas

oficinas ou outro tipo de atividade, o que terá efeito muito forte para o avanço da região em
que está localizado." Nesta oportunidade, o Prof. Renato sugere que os membros da
Comissão agendem uma visita à sede do Núcleo, o que foi aceito por todos os membros. A
matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciação do Conselho Universitário. 7. -
PROCESSO 2004.1.722.5.2 - FACULDADE DE MEDICINA - Relatório Bienal de

Atividades do Núcleo de Estudos de Bioética (NACE-NEB), referente ao período de 2007 a
2009. - Ofício do Coordenador do NACE-NEB, Prof. Dr. Claudio Cohen, ao Presidente da
Comissão de Avaliação de NACEs, Prof. Dr. Wanderley Pereira de Araújo, encaminhando o

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo, referente ao período de2007 a2009 (12.11.09).-
Parecer de assessor ad hoc: "(...) A principal dificuldade relatada pelo NEB trata da falta de
uma sede própria, assim como de supofte financeiro para material de consumo e de

funcionário de secretaria para dar apoio ao grande número de atividades desenvolvidas.
Tendo em vista a intensa atividade de ensino de extensão e pesquisa científica, além da alta
produção de publicações, tanto na forma de periódicos como de livros, pode-se considerar
que o NEB atende devidamente a proposta de um NACE e é meu parecer que o relatório
apresentado seja aprovado. (...)". - Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: após
análise dos autos e, com base no parecer de assessor ad hoc, aprova por unanimidade o

Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do NACE - NEB. O Núcleo deverá apresentar o
Relatório Bienal de Atividades (2009-2011) no mês de junho de2011 (13.05.10). - Parecer
do CoCEx: aprova, nos termos do parecer da Comissão de Avaliação de NACEs, o
Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do Núcleo de Estudos de Bioética - NACE -
NEB (20.05.10). A CAA aprova o parecer do relator, com as recomendações propostas,

favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Estudos de Bioética - NACE-
NEB, referente ao período de2007 a2009. O parecer do relator é do seguinte teor: "Trata-se
do Núcleo de Estudos de Bioética, atualmente dirigido pelo prof. Claudio Cohen. O relatório
bienal foi aprovado com elogios pelas instâncias anteriores e endosso a avaliação das

mesmas, recomendando sua aprovação. Apenas me permito sugerir, dada a existência de um
doutorado em Bioética no Centro Universitário São Camilo, nesta cidade, criado pelo prof.
William Saad Hossne, do qual fazem parte ex- professores da própria USP, se não seria o
caso de um intercambio mais constante entre o nosso NEB e o referido programa de pós-
graduação, criado como mestrado e depois promovido a doutorado." A ma|éria, a seguir,
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deverá ser submetida à apreciaç ão do Conselho Universitário. Relator: Prof Dr'EMMA
OTTA - 8. - PROCESSO 2004.1.894.66.0 - COORDENADORIA DO ''CAMPUS''
"LIJIZ DE QUEIROZ" - Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do Núcleo de

Qualidade de Vida (NACE-NQV). - Ofício do Coordenador do NACE-NQV, Prof. Dr.
Gabriel Adrián Sarriés, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do

NACE-NQV (29.10.2009). - Parecer de assessor ad hoc: conclui pela aprovação do relatório
(07.12.2009). - Parecer da Comissão de Avaliação dos NACEs: após análise dos autos e,

com base no parecer emitido pelo assessor ad hoc, aprova por unanimidade o Relatório
Bienal de Atividades (200712009) do Núcleo de Qualidade de Vida (NACE-NQV) ). O

Núcleo deverá encaminhar à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o Relatório
Bienal de Atividades (200912011) no mês de novembro de 2011 (13.05.10). - Parecer do
CoCEx: aprova o Relatório Bienal de Atividades (2007-2009) do Núcleo de Qualidade de

Vida (NACE-NQV) (20.05.2010). A CAA aprova o parecer da relatora, favorável ao

Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Qualidade de Vida - NACE-NQV, referente ao

período de2007 a2009. O parecer da relatora é do seguinte teor: "O Núcleo de Qualidade
de Vida (NQV) - Divisão de Atendimento à Comunidade, Coordenadoria do Campus
&lsquo;Luiz de Queiroz', éum Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão (NACE), criado em

2005, coordenado pelo Prof. Dr. Gabriel Adrián Sarriés, do Departamento de Ciências
Exatas da ESALQ/USP. O Conselho Deliberativo do Núcleo é composto por dois docentes e

quatro servidores não-docentes. Há seis alunos ligados ao Núcleo (4 de graduação, bolsistas
da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, I de especialização e I de doutorado). Entre as

atividades do NQV destacam-se reuniões semanais para Estudo de Sistemas Mundiais de

Gestão, Informação e Qualidade de Vida, abertas ù partic\pação externa incluindo alunos de

graduaçáo e funcionários da ESALQ, Coordenadoria do Campus'Luiz de Queiroz' (CCLQ) e

Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). Foi realizado um diagnóstico da

Qualidade de Vida no Campus da ESALQ usando a metodolo gia da Organização Mundial de

Saúde (WHOQOL-I0O e Questionário de Atividade Física) para definir ações a serem

implementadas. Foram identificadas proporções elevadas de sobrepeso e obesidade (33Yo),

sedentarismo (11%) e atividade física insuficiente (15%) entre funcionários não-docentes e
docentes e predomínio de tabagismo entre servidores não-docentes de sexo feminino. Quanto
aos componentes da qualidade de vida, o pior desempenho situou-se no domínio físico,
seguido por ambiente e psicológico. A partir deste diagnóstico, foram programadas palestras,

visando promover hábitos de vida mais saudáveis. Foi realizado também um levantamento
sobre atividade física, compoftamento alimentar e qualidade de vida, além de medidas
fisiológicas (glicemia, colesterol), dos Parlicipantes da Universidade Aberta à Terceira Idade
do Cantpus da ESALQ. Com base nos resultados obtidos foram realizadas palestras

educativas. Planeja-se a realização de Ofìcinas em Educação e Saúde voltadas para os

servidores não docentes. O parecer do assessor ad hoc (fls.503-505), aprovando o relatório
(0711212009), é elogioso, como ilustra o trecho a seguir: &lsquo;No conjunto das atividades
desenvolvidas e em vias de desenvolvimento sentimos que há inteira coerência entre elas

para o alcance dos objetivos propostos. Com uma equipe experiente e bem intencionada que,

com ações eficientes e efetivas, enfrenta os desafios (inclusive sem obtenção de recursos
junto a órgãos de fomento nacionais e internacionais) transformando problema em solução,
pelo excelente trabalho realizado e em realizaçáo para o alcance da META sonhada. Fazemos

votos que essa META se complete pela edição de artigos em periódicos, disseftações, teses e

capítulos de livros.' O relatório foi aprovado pela Comissão de Avaliação dos NACES e pelo

Conselho de Cultura e Extensão Universitária, em maio de 2010. Verifica-se, contudo, que
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não houve resposta da Comissão de Cultura e Extensão Universitária a questionamentos
feitos pelo Prof. Dr. Gabriel Adrián Sarriés, Coordenador do NACE-Núcleo de Qualidade de

Vida (NQV), e reafirmados pelo Presidente da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária cla ESALQ, Prof. Dr. Rubens Ângulo Filho (fls. 501-502), sobre: l)
possibilidade de nomear oficialmente coordenadores de Projetos que vêm participando do

Estudo de Sistemas Mundiais de Gestão, Informação e Qualidade de Vida junto aoNQV; 2)

como deve ser feita a nomeação desses novos membros junto ao NACE-NQV; 3)
possibilidade de nomear um funcionário como membro do Conselho Deliberativo do NACE-
NQV. Parecer: Considerando a importância do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de

Qualidade de Vida (NQV), bem ressaltada pelo assessor ad hoc da Pró-Reitoria de Cultura e

Extensão Universitária, e em consonância com a Comissão de Avaliação dos NACES e o
Conselho de Cultura e Extensão Universitária, manifesto-me favoravelmente à aprovação do

Relatório bianual 2007-2009 pela Comissão de Atividades Acadêmicas da USP. Recomendo,
contudo, que o processo retome à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, para
manifestação em relação a questionamentos feitos pelo Coordenador do NQV." A Profa.
Emma informa que a Vice-Presidente da Comissão de Avaliação de NACEs, Profa. Dra. Neli
Marisa A. Silva, já se manifestou com relação aos questionamentos feitos pelo Coordenador
do NQV. A matéria, a seguir, deverá ser submetida à apreciação do Conselho Universitário.
Ato contínuo, o Sr. Secretário Geral informa que a Secretaria Geral, através de um
levantamento dos Núcleos existentes, descobriu que grande parte dos mesmos, sequer possui
regimento, apesar de terem suas atividades prorrogadas constantemente. Nesta oportunidade,
menciona uma sugestão feita pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, de

redinamização dos Núcleos, com mudanças nos critérios de avaliação dos mesmos nas suas

respectivas Câmaras. A seguir, a Comissão discute a questão do aumento do número de

Doutores no Brasil, em detrimento da qualidade da formação. O Prof. Britto comenta que

agora é o momento de "refinar" para aumentar a qualidade dos doutorandos, por exemplo,
aprimorando os programas e as avaliações. O Prof. Flávio acreditaque apressão por bolsas e

prazos atrapalha a qualidade do trabalho a ser apresentado. A seguir, a CAA toma ciência de

uma informação encaminhada pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. A
FZF.A foi contemplada, em reunião da CAA de 20.10.08 - quinta distribuição de cargos de

Professor Titular - com um cargo de Professor Titular por empréstimo. A Congregação da

Unidade, em sessão de 13.04.09, deliberou por alocar o referido cargo no Departamento de

Ciências Básicas (ZAB). No entanto, com base na Resolução n" 3941, de 17.06.92, o cargo
foi recolhido ao de Cargos da Unidade e a Congregação, em sessão de 21.05.10, o

redistribuiu Nada mais havendo a trafar, o Senhor
Presidente radece c.errada a reunião às 11:55h. Do que,

para constar Renata de Góes C. P. T. dos

Reis, Analista êmico da Secretari Geral, a pelo Secretário Geral, lavrei e

solicitei que fosse digitada esta Ata, ASS I a pelos Conselheiros presentes à Sessão
em que for discutida e aprovada e por tm assinada. São Paulo, 09 de agosto de 2010

todos,

091091201013:26


