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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Campus "Luiz de Queiroz"

Centro de Energia Nuclear na Agricultura
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CAECO/USP Piracicaba, 29 de outubro de2014

Em atendimento à solicitação do CAECO (Comissåo Assessora Especial do

Conselho Universitário), de 15 de outubro de 2014, encaminhamos a documentagão

referente sugestões do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP),

lnstituto Especializado (lE) ou órgão de Integraçäo da USP. As sugestão

apresentadas, referente Estrutura de Poder e Governanga na USP, foram obtidas a

partir de dÍvulgação na instituição bem como de reunião ocorrida no últimos dia vinte e

nove de outubro de 2014, com a partícipaçåo de dirigentes e docentes do CENA. A

referida reunião de trabalho teve a participação dos seguintes docentes e funcionário:

Dr. José Albertino Bendassolli (Mce-Díretor); Dr. Cássio H. Abreu Junior (Chefe

Técnico substituto da Dívisão de Produtividade Agroindustrial e Alimentos

DVPROD); Dr. Luiz Carlos R. Pessenda (Chefe Técnico substituto da Divisão de

Desenvolvimento de Métodos e Técnicas Analíticas e Nucleares - DWEC); Dr. Adibe

L. Abidala (Presidente da Comissão de Pesquisa do CENA); Dra. Regia T.R. Monteiro

(Presidente da Comissão de Graduação do CENA); Dra. Adriana Pinheiro Martinelli

(Presídente da Comissão lnterna de Internacionalização do CENA); Marilia Ribeiro G.

Henyei (Representante dos servidores não docentes no Conselho Deliberativo do

CENA). Na reunião ficou definida as seguintes sugestóes para o tema: Estrutura de

Poder e Governança na USP:

A) Eleições de Dirigentes Diretores de Unidades Plenas, lnstitutos

Especializados e Museus, com mandato de quatro anos sem reeleição;

Chefes de Departamentos (Unidades) ou Chefe Técnico de Divisão (CENA

e outros lEs e Museus, se o caso), dois anos com uma recondufio;

Presidente de Comissões (Pesquisa, Graduaçáo, Pós-Graduação e Cultura
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e Extensão) dois anos com uma única reconduçäo. A forma de eleição para

Reitorfuice; DiretorA/ice e chefe de Departamento/Divisão devem ser

eleÍtos em chapas a exemplo do Reitor e Vice-Reitor Atuais.

B) coLEGlADos - 1) sugerimos que os tnstitutos Especializados (tEs) ou

Orgãos de lntegração da USP, tenham um representante para cada lE, no

conselho universitário (co), na presença do seu Diretor, tendo como

suplente o Vice-Diretor; 2) Sugerimos que os lnstitutos Especializados e

Museus tenham representante por lE e Museu nos conselhos centrais de

Pós-Graduação e Graduação, ceso o lE ou Museu tenha programa próprio

de Pós-Graduação na instituição, ou significativa participaçäo na grade

currícular de cursos de graduação de unidades plenas. Dev+se destacar

que os lEs e Museus já tem representação nos Conselhos de pesquisa e

de Cultura e Extensão; 3) Sugerimos que os lnstitutos Especializados (lEs)

tenham autonomia de decisão sobre a questão de programas de abertura e

bancas para concursos de docentes (cargos de doutor e Prof. Titular e

concurso de livre docência). Para tanto, é necessário alteraçäo regimental

que desvincule os lEs de 'Unidades f¡ns'; 4) Sugerimos que os lnstitutos

Especializados tenham possibilidade, sem necessidade de transformação

em Unidade Plena, de propor um curso próprio de graduaçäo, segundo os

tramites normais na USP. Para tal, seria necessário criar um mecanismo

regimental e/ou estatutário que permita essa importante atividade fim da

Universidade de Sáo Paulo; 5) Sugerimos que a composição do Conselho

Universitário possa ter sua composição ampliada com a representação dos

docentes, discentes e técnicos administrativos na proporção de 70115115,

conforme Art. da Lei de Diretrizes e Base da Educação/1996, Lei

9394/96.
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RES: MPORTANTE . ESTRUTURA DE PODER E GOVERNANçA NA USP

De : ECA - Diretoria <eca@usp.br>

Assunto : RES: MPORTANTE . ESTRUTURA DE PODER E
GOVERNANçA NA USP

Para : sgco@usp.br

Ter, 04 de Nov de 20L4 L4:27

Prezados,

A pedido da Profa. Dra. Margarida Maria Krohling Kunsch, Diretora, encamínho as sugestões

da ECA sobre o tema "Étíca na Universídade; Eleição de Dirigentes e Natureza, Atribuições e
Composição dos Colegíados", aprovada na Congregação Extraordínária de03/Lt/2014.

1. Recomendamos que seja permitido apenas uma recondução para os cargos de presidentes

de comissöes e representantes nos conselhos centrais.
2. Manutenção da associação entre carreira docente e carreira administrativa, podendo o

diretor de Unidade ser um Associado 1 e os Presidentes de comissões estatutárias e chefes de

departamento serem Doutores L.

3. lnstituir a representação de funcionários técnico-administratívos nos conselhos de

departamento.
4. Criação do cargo de vice-chefe.
5. Criação dos cargos de vice-presidente de comissão para as comissöes de pós-graduação e

de graduação.
6. Aumento da representação dos professores doutores, funcionários e estudantes nos

colegiados.
7. Revisão da maneira como é feita eleÍção para representação de categorias docentes no CO.

8. Os presidentes das comissões devem ser eleitos por seus membros e terem seu nome
referendado pelas Congregações.

Atenciosamente,

Elaine Crístina
Secretá ri a

D|RETOR|A DA ESCOLA DE COMUNTCAçOES E ARTES DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues,443 - Prédio Central
Cidade Universitária. 05508-020. São Paulo/SP. Brasil
www3.eca.usp.br I eca@usp.br
Fone: +55 11 3091 -43721437414479 | Fax.: +55 11 3814-4193

De: sgco@usp.br [mailto:sgco@usp.br]
Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 20L4 II:37
Para : u ndisclosed-reci pients :

Assunto: MPORTANTE - ESTRUTURA DE PODER E GOVERNANçA NA USP

Prioridade: Alta

https://correio.usp.br/h/printmessage?id=21 574&xim= 1 112
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ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

reunião temática realizada em 31/10/2014.

Mandatos de dírisentes

Reitor, Vice Reitor, Diretor e Vice Diretor de Unidade tem mandatos de 4 anos. Atualmente

não há possibilidade de reeleição para estes cargos e todas as manifestaçöes são favoráveis a

que assim permaneça.

As manifestaçöes foram também favoráveis ao sistema atual.

Os Chefes de Departamento tem mandato de dois anos e podem ser reconduzidos apenas uma

vez e todas as manifestaçöes são favoráveis a que assim permaneça.

Houve manifestações sobre a não recondução, podendo haver candidatura futura intercalada.

Em outras manifestações, indicou-se que a decisão sobre recondução ou não deve ser sempre

de responsabilidade do colegiado.

Várias sugestöes indicam a necessidade de se prever a possibilidade de impeachment sem

especificar quais motivaçöes poderiam justificar o processo ou os mecanismos pelos quais ele

ocorreria

Observou-se sobre o impeachment ser um processo político e não administrativo, e, ainda,

pode demandar tempo excessivo. Antes dele, a improbidade administrativa deve ser

prioritária. Apesar de estar já prevista, a improbidade deve ser discutida.

A questão é se Presidentes das Comissöes e membros dos Conselhos Centrais assim como

Chefes e Vice Chefes de Departamento podem ter uma ou várias reconduçöes,

Os Pró-reitores são indicados pelo Reitor e homologados pelo Conselho Universitário.

Analisou-se a possibilidade do Diretor indicaros presidentes de Comissöes (Graduação, Pós-

graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão), dado o caráter executivo da função do Diretor e

dos Presidentes de Comissões. Ponderou-se que a eleição dos Presidentes na forma atual,

envolvendo mandato, confere um caráter de independência nas ações administrativas dos

Presidentes, que podem não estar alinhadas com as ações da Direção. Nesse sentido, a ação

do Diretor torna-se muito mais limitada.

Também se discutiu, neste aspecto, sobre as Diretorias dos Centros das Unidades, que

desempenham funções estratégicas interdisciplinares de ensino e pesquisa. Nesse sentido, as

diretorias de Centros poderiam ser indicaçöes dos Diretores de Unidade.

Por outro lado, ponderou-se sobre a importância do Projeto Político Pedagógico (PPP) da

Unidade como norteador dos rumos e do compromisso da administração. Nesse sentido, as



indicações para as Comissöes não seriam necessárias, uma vez que os compromissos dos

Presidentes de Comissöes estariam atrelados ao PPP.

Ponderou-se sobre a importância da composição das Comissões, refletindo a maturidade

acadêmica necessária para cumprir os rumos e diretrizes dos PPP. Portanto, as Comissões

devem ser compostas pelos membros mais experientes ou com mérito comprovado.

As formas de eleicão

A maioria das manifestaçöes defende que os dirigentes Reitor, Diretor e, eventualmente Chefe

de Departamento, devem ser eleitos em chapa com programa seguindo o que foi definido para

a eleição reitoral.

As eleições podem ser por Colégios eleitorais ou diretas.

As manifestaçöes foram preponderantemente associadas à eleição preferencial por Colégios

eleitora is.

1) Os que defendem Colégio Eleitoral propõem

1.a) ampliação da representação discente e técnico administrativo até atingir, no mínimo

70,75,15.

1.b) a manutenção dos atuais colégios eleitorais mas com a realização obrigatória de consulta

a comunidade.

1.c) a ampliação dos colégios, nomeadamente para a eleição de Reitor que deveria incluir

todos os colegiados da USP

Ponderou-se em relação ao item 1.b) inserir uma complementação que a consulta seja por

categorias, ou estratificada. Entretanto, alertou-se sobre os aspectos que garantam a lisura do

processo (por exemplo, deve haver candidaturas e propostas amplamente debatidas,

previamente à consulta), o que implica em custos de organização e realização.

Além disso, sugeriu-se a combinação dos itens 1-.a) e 1.b). Particularmente em relação à

ampliação das representações, a sua definição deve ser discutida levando-se em conta o papel

de cada categoria sob o ponto de vista da condução da universidade e realização de sua

missão.

2) As propostas que defendem Eleição Direta indicam várias alternativas

2.a) proporcional: 70/ 15 / !5

2. b) proporcional 60 /20 /20

2.c)paritária

2.d) voto universal



Em relação à Eleição Direta, as manifestaçöes foram contrárias ao sistema de voto universal.

Ponderou-se que a votação em forma paritária pode ser objetivo a ser alcançado futuramente

(a universidade precisa passar por processos sucessivos de aprimoramento que assegurem a

maior participação das categorias, por consequência dando maior legitimidade à eleição).

Comentou-se o fato que o modelo de autonomia administrativa precisa ser discutido, o que

pode levar a mudanças nos processos de escolha das representações e eleição de dirigentes.

São Carlos, 3L de outubro de 2OL4

Sergio Persival Baroncini Proença, Vice-Diretor

Responsável pela condução das discussöes na EESC
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São Paulo, 29 de outubro de 2OL4

A coMtssÃo DE ESTRUTURA DE poDER E GovERNANçA DA FAuusP realizou entre

agosto e outubro do corrente ano uma série de reuniões abertas e debates públicos,

dos quais participaram professores e funcionários para discussão dos temas ELEIçÃO

DE DTRTGENTES; NATUREZA, ATRTBUTçö¡S e COMPOSIçÃO OOS COLEGIADOS; Ér¡Cn

NA UNIVERSIDADE. A partir dessas reuniöes foram elaborados princípios, objetivos,

diretrizes gerais e específicas para mudança do Estatuto da USP concernentes a esses

temas.

PRINCíPIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES GERAIS

A revisão do Estatuto da USP tem como objeto a transformação da estrutura de

poder e dos mecanismos de governança da Universidade. Representa um passo

importante na consolidação dos valores democráticos da universidade em

consonância com o ideal republicano de educação pública, as mudanças

constitucionais do país, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os anseios por

maior participação e representação da comunidade uspiana na condução dos rumos

da universidade. Esta revisão deveria ser realizada por uma Estatuinte paritária para

que a mesma pudesse se debruçar em profundidade sobre o assunto e para que tal

revisão pudesse se dar do modo mais amplo e democrático possível.

Alguns dos problemas cruciais detectados na gestão da USP são: o excesso de

centralização política, a falta de transparência nos processos, informaçöes e decisöes

administrativos e a baixa representação e participação da comunidade. Portanto, tal

gestão precisa ser revista considerando a necessidade de uma maior descentralização

e democratização, com instrumentos de controle realmente eficientes e efetivos. Uma

das instâncias mais relevantes sobre a qual esta forma de gestão revela-se

problemática é o orçamento da universidade, cuja elaboração e execução

frequentemente não contemplam instrumentos de participação e monitoramento.

A organização político-administrativa e acadêmica da USP deve ser a partir da

estrutura de colegiados. Entretanto está estrutura deve ser aprimorada para garantir a

descentralização das decisões, a coerência da gestão com princípios acadêmicos e o

melhor equilíbrio da representação das unidades e categorias. O reforço dos órgãos

colegiados representativos não exclui instâncias participativas, como deve acontecer,

por exemplo, no bojo de uma Estatuinte.

Uma outra constatação desta comissão é o excesso de concentração de poder na

categoria dos docentes em detrimento dos servidores não docentes e alunos da

universidade. Além disso, no interior da categoria dos docentes percebe-se uma
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concentração de poder no nível mais elevado da carreira. A titulação não atesta ao

docente uma maior ou menor capacidade administrativa, o que sugere a necessidade

de desvincular a carreira acadêmica da carreira administrativa. lsto não significa, em

hipótese alguma, que a universidade deva ter uma gestão profissional externa, apenas

que qualquer docente, em qualquer nível de carreira, possa ser elegível e, portanto,

exercer quaisquer cargos de gestão. A necessidade de superar essas assimetrias, bem

como os riscos de se estabelecerem práticas arbitrárias e ineficientes de

hierarquização e subordinação é, portanto, premente para garantir maior

envolvimento dos três segmentos que compöem a universidade e princípios aceitáveis

de convivência e resolução de conflitos entre eles.

PRI NCíPIOS, OBJ ET¡VOS, DI RETRIZES ESPECíT¡CNS

r- ELE|çÃO DE DTRTGENTES

Docentes elegíveis

Todos os professores, independentemente do nível da carreira, são elegíveis a Chefe

de Departamento, Presidente de Comissão, Diretor e Reitor. O mesmo vale para seus

respectivos vices. Critérios específicos para o exercício de cargos de dirigentes devem

ser especificados nos regimentos.

Formas de eleição

Os processos de eleição de dirigentes deveriam se dar de forma proporcional entre os

três segmentos que compõem a universidade, respeitando-se os pesos de60% para os

docentes, 2Oo/o pa.a os servidores não-docentes e 20% para os alunos, devendo ser

definida a forma direta ou indireta de eleição.

As candidaturas devem ser apresentadas com a indicação de uma chapa composta por

dirigente e vice, obrigatoriamente associada a plataformas de gestão.

Mandato

Os cargos de Reitor, Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor continuam a ser de quatro anos

de mandato sem possibilidade de recondução.

Os cargos de Chefe de Departamentos e Presidente de Comissões seguiriam com dois

anos de mandato com a possibilidade de apenas uma recondução.
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il - NATUREZA, ATR|BU|çöES E COMPOSIçÃO DOS COTEGIADOS

Em função da abrangência do tema e da diversidade de colegiados que compõem a

universidade, a comissão optou por discutir apenas o Conselho Universitário e as

Congregaçöes e os Conselhos de Departamento das unidades por serem os que

contemplam os principais aspectos da vida acadêmica.

Conselho Universitário

Considerando que o Conselho Universitário é o órgão máximo da USP, responsável

pela orientação política geral sugere-se:

Estabelecer em sua composição a observância da proporção de 600/o de docentes,

20% de servidores não-docentes, 2O%o de alunos, esta última representação

distribuída proporcíonalmente entre os alunos de graduação e pós-graduação.

a

o

a

a

a

a

a

Ampliar os representantes das categorias docentes proporcionalmente ao número

de membros de cada uma delas.

Ampliar a representação das congregações das unidades, combinando uma

representação mínima de L (um) a um número máximo de 3 (três) representantes

por unidade em função do número de alunos de cada uma delas.

Repensar a atual representação da sociedade civil e do Estado e assegurar o pleno

funcionamento e regulamentação dos demais conselhos.

Rever as formas de escolha de representantes docentes, funcionários e alunos de

modo a assegurar maior representatividade e legitimidade dos mesmos.

Assegurar a transparência de todas as decisões com respeito ao orçamento da

universidade de forma a permitir a consolidação de critérios de alocação e de um

histórico de aplicação da totalidade dos recursos e investimentos da universidade.

Faz-se necessária a ampliação e revisão das competências, composições e formas

de eleição das Comissões Permanentes, atentando-se para a necessidade de

controle de suas decisões e gestões.

Todas as reuniões do Conselho Universitário devem ser transmitidas on-line e os

arquivos com as gravações em vídeo e som disponibilizados à comunidade em um

prazo curto de tempo.
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Congregação

Com relação à congregação sugere-se:

Estabelecer em sua composição a observância da proporção de 60% de docentes,

20% de servidores não-docentes, 2O%o de alunos, esta última representação

distribuída proporcionalmente entre os alunos de graduação e pós-graduação.

Rever os representantes das categorias docentes, guardando uma

proporcionalidade em relação ao número de membros de cada uma delas.

Cada unidade dever definir o número máximo de membros que compõe a sua

congregação, desde que consideradas as proporcionalidades acima indicadas.

Rever as formas de escolha de representantes de docentes, funcionários e alunos

de modo a assegurar maior representatividade e legitimidade dos mesmos.

Todas as gravações em vídeo e/ou som das reuniões da Congregação devem ser

disponibilizadas à comunidade em um prazo curto de tempo.

a

a

a

a

a

o

a

Conselhos de Departamento

Rever a redação dos itens I e Vll do artigo 52 sobre as atribuições do órgão conforme

sugestões abaixo:

I - De "elaborar e desenvolver programas delimitados de ensino e pesquisa" pata

"planejar e avaliar todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão do

departamento".

Vll - De "promover a extensão de serviços à comunidade" para " promover a extensão

universitária à comunidade".

Com relação à composição do Conselho Departamental sugere-se:

Estabelecer em sua composição a observância da proporção de 70% de docentes,

tO% de servidores não-docentes, 20% de alunos, esta última representação

distribuída proporcionalmente entre os alunos de graduação e pós-graduação'

Rever os representantes das categorias docentes, guardando uma

proporcionalidade em relação ao número de membros de cada uma delas.

Rever as formas de escolha de representantes de docentes, funcionários e alunos

de modo a assegurar maior representatividade e legitimidade dos mesmos.

4



III ÉTICA NA UNIVERSIDADE

O tema da ética perpassa todos os fins da universidade. Por isso, à universidade cabe

não apenas cumprir funçöes como promover o desenvolvímento do conhecimento por

meio da pesquisa e do ensino, ministrar ensino superior e estender serviços à

sociedade, mas de se por a questão acerca dos significado da pesquisa, do ensino e da

extensão que se desenvolve no interior da universidade. Contribuir para o

desenvolvimento de todos os campos do saber, formar cidadãos críticos e

intelectualmente autônomos, colaborar para a melhoria da sociedade em sentido

republicano e democrático são indissociáveis das finalidades da universidade.

Uma das questões que exigem reflexão é a relação entre os membros da universidade

na realização de seus propósitos. As discussões sobre ética na universidade

reverberaram muito fortemente na necessidade de supressão do atual Regime

Disciplinar criado nos tempos da ditadura militar e, portanto, anacrônico em relação

ao atual regime constitucional no país. As penalidades e infrações previstas neste

Regime Disciplinar permitem alta arbitrariedade por parte de quem julga os processos

administrativos e infringem os direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988.

Considerando-se a função civilizatória básica da universidade seria recomendável que

em vez de um código disciplinar, fossem instituídas regras de convivência, baseadas

em princípios de ética e a criação de espaços permanentes de diálogo e resolução de

conflitos.
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São Paulo, 03 de novembro de 2OI4.

Prezados Senhores,

Em atenção à Circ. SG/CAECO/86, de 30 de setembro de 2014, a

Faculdade de Educação encaminha as novas sugestões para os seguintes
assuntos: 8) Ética na Universidade; 3) Eleição de dirigentes e 4| Natureza,
atribuições e composição dos colegiados.

A Congregação reunida ordinariamente no día 30 de outubro de
2014, discutiu os assuntos em pauta e tomou por decisão enviar à CAECO todas
as propostas, independentemente de haver consenso na Unidade. Portanto,
algumas das propostas são contraditórias entre si. O objetivo foi apresentar um
quadro do debate instalado na Unidade.

Como primeira ponderação, destacamos que não se questiona a

competência da CAECO na condução do processo, mas enfatiza-se a necessidade

de restabelecimento de laços de confiança entre a comunidade e a Reitoria que

possam atribuir maior adesão e legitimidade ao trabalho a ser realizado. Nesse

sentido, houve tanto manifestações de aderência ao processo já instaurado pela

Reitoria, o que justifica as sugestões abaixo relacionadas, como defesa de uma

Estatuinte livre e soberana.

g) Ética na Universidade: não há propriamente propostas, mas a solicitação de

que seja encaminhado às Unidades um documento mais esclarecedor sobre o

escopo e a natureza da proposta.

3) Eleição de dirigentes: As propostas a este item são divergentes em alguns

aspectos.
a) manter a associação entre cargos administrativos e carreira docente apenas

para Reitor, Vice-reitor e Diretores. Todos os demais cargos devem ser abertos a

todos os docentes, independentemente do nível na carreira;
b) deixar livre o acesso a todos os cargos administrativos por parte de todos os

docentes independente do nível;
c) não dissociar a gestão administrativa da gestão acadêmica;

d) apresentar chapas para Reitor e Vice-Reitor com programa comum. Fim da

lista tríplíce e eleição do mais votado.
e) apresentar chapas para Reitor, Vice-Reitor e todos os Pró-reitores com

programa comum.
f) ampliar os colégios eleitorais, com representação discente e de funcionários

que pode ser tripartite ou respeitando, no mínimo, o que estabelece a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

g) fazer consulta obrigatória aos três setores, de modo tripartite'

Faculdade de Eduøção da Univeßidade de Sâo Paulo

Av, da Universidade, 308 05500440 São PauloSP 55 11 3091-3517 < fe@usp.bP <ww\¡v.fe"usp bÞ
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h) realizar eleições diretas pra reitor e diretores (a debater se de forma paritária
ou com voto universal).

4) Natureza, atribuições e composição dos colegiados:
a) eleger as presidências das Comissões estatutárias pelos membros da
comissão;
b) eleger Pró-reitores pelos respectivos colegiados;
c) compor os colegiados de forma paritária;
d) rever a representações nas Comissões Centrais (CCAA, COP, CLR etc) incluindo
a participação dos três setores;
e) rever a partic¡pação no CO dos setores externos à Universidade;
f) discutir o caráter da representação e de sua possível revogabilidade;

Dada a exiguidade do tempo não foi possível discutir a natureza e

as atribuições dos colegiados.

Atenciosamente,

Belmira Oliveira Bueno
Díretora FEUSP

llmo. Sr.

Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins
DD. Presidente da CAECO

Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário (CAECO)- USP.

scf

Faculdade de Eduøção da Universidade de São Paulo
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Prezodo Senhor,

consideronoo-," o, .*'#li::ä'.S:::ïl^"i,:,Ë:?::ä"*'Jl?#,:,,::;ffi:: fi:i'Si'=tS'å:,y,j:
possibilidode de incluir no discussöo que seró reolizodo no dio ìlll]l12014, sobre o temo "Ético no
Universidode; EleiçÕo de Dirigentes e Noturezo, Alribuîções e ComposiçÕo dos Colegiodos", o
possibilidode de clioçõo de procedimentos podronizodos poro todos os colegiodos.

Assim, proponho que sejom unificodos os seguintes pontos:
l) Vocôncio:

o) membro: suplenfe (único ou mois votodo) ossume o tiluloridode e reolizo-se umo eleiçÕo
poro o novo suplenle complemenlor o mondoto;

b) suplente de membro: reolízo-se umo eleiçÕo poro o novo suplente complemenfor o
mondoto;

c) presidente/moordenodor: reolizo-se novo eleiçöo com mondoto inlegrol;
d) suplente do presídenle/coordenodor:reolizo-se novo eleiçÕo com mondoto integrol.

Poro moslror um pouco do dificuldode enfrentodo poro fornecer orientoções sobre o ossunlo,
segue consulto feito ò Procurodorio Gerol, que mostro o existêncio de regromentos específicos
poro olguns cosos, no entonto, nem todos estÕo devidomente completos, o que gero muilos
dúvidos e pode provocor o exislêncìo de erros de inlerpreloçõo e/ou oplicoçõo dos normos.

2) lnício e iérmino de mondoto: definiçoo de doto específico poro o início do mondoto em codo
colegiodo. Exemplo: lnício dos mondo'tos dos representonles eleitos poro o CongregoçÕo: lo de
obril. Coso sejo feito umo eleiçÕo em doto posterior, por motivo de vocôncio, o mondcto se
inicio no primeiro reunioo o ser reolizodo opós o eleiçõo, com término previslo poro 3l de
morço, permitindo que os próximos mondotos tenhom início em l" de obril.

3) Renovoçõo pelo terço: gorontio de monutençÕo do memório do colegiodo

4l Prorroqoçõo de mondolo: permitir que presidenle e suplenle de comissöo lenhom mondolo
pronogodo oié o lérmino do invesliduro no presidêncio ou suplêncio do comissÕo, o exemplo
do que é definido poro o chefio e suplêncio de deportomento (ortigo 55 do Estolulo do USP).

Como nÕo fiz umo discussÕo inlerno poro propor os olteroçoes, nÕo estou
cerlo de que o proposlo sejo considerodo pelo CAECO como o melhor opçÕo poro regulomenlor
o temo, ossim, goslorio de deixor cloro que mois imporlonte do que o formo proposto é o

ente,

Crislino ordi Limo
Assistente Acod mico dq FEA-RP/USP

Ao Sr.

Prof. Dr. André Lucirton Costo
CAECO - FEA_RP/USP

A

Aven¡do Bondeironies. 3.900 - Monte Alegre - CEP 14040 905 Ribeirõo Prelo, SP
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Dúvida sobre procedirrrento a ser adotado quando
há vacäncia de nembro titular de colegiado..
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Prezodo Senhor

Considerondo os diferentes formos de porticipoçöo de membros em
colegiodos no USP, consultomos se o inciso lV do ortigo 221 do Regimenlo Gerol dq Universidode
deve ser oplicodo somenle nos cosos de mondolos dos cotegorios docentes ou se pode ser

estendido o oulros situoçöes, como representoçöo discente, de servidores técnico-odministrotivos
e docentes em diversos colegiodos, como Congregoçõo, Conselho Técnico-Administrotivo.
ComissÕo de Groduoçõo, Comissõo de Pós-Groduoçõo, Comissõo de Pesquiso, Comissõo de
Culturo e ExtensÕo Universitório, ComissÕo de Coordenoçõo de Curso de Groduoçöo e Comissõo
Coordenodoro de Progromo de Pós-Groduoçõo, por exemplo.

Coso nöo sejo possivel o oplicoçõo do orientoçÕo ocimo nos demois
colegiodos, por onologio, como devemos proceder quondo hó vocôncio de membro litulor:

I ) O suplente permonece nesso condiçõo oté o finol do mondoto e o tituloridode fico vogo?
2l O suplente permonece nesso condiçõo oté o finol do mondoto e um novo fitulor é eleito poro

complemenlo de mqndoto?
3) O suplente permonece nessq condíçõo oté o finol do mondolo e um novo titulor é eleíto com

novo mondoto? Nesse coso, os mondotos de tilulor e suplente ficom diferentes?

Aindo em reloçöo ò representoçöo do cotegorio docenle, o inciso lV do
ortigo 221 cilodo pode ser oplícodo se o eleiçõo liver sido reolizodo por chopo ou somente se for
por meio de inscriçõo individuol?

Recentemente, foi divulgodo o Circ.CoPGrll612014 (cópio onexo), que cito o
ortigo 25 do Regimento de Pós-Groduoçöo do USP o respeito de complemenloçÕo de mqndoto
no Comissõo Coordenodoro de Progromo, no entonto, informo que tol procedimento nöo deve
ocorrer no ComissÕo de Pós-Groduoçõo, o que dificulto o eniendimento sobre o que é possível

consideror poro oplicoçõo de onologio, sendo necessório um correto esclorecimento o respeito
do lemo no ômbilo do USP.

Atenciosomente,

ryflu!
Prof. Dr. Donte Pinheiro Morlinelli

Diretor do FEA-RP/USP

Ao Sr.

Dr. Joõo Morcos Vqnzello de Jesus
Procurodorio Geroldo USP - Compus de Ríbeiröo Prefo

Avenido Bondeirqnles, 3,900 - Monle Alegre - CEP 14040-905 - RibeirÕo Preto, SP

Fone ló3ó02-4331 | E-moil oloc@feoro.uso.br Iwww.feoro.uso.br ¡llf"orprrp ¡ Ll@f.otp-usp
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Såo Paulo, 08 de aþril de 2014

Circ.CoPGrl1612O14
BDGMF/mrs

Senhores Presidentes de CPG, Coordenadores de

Programa e Secretários(as) das CPGs,

Conforme o disposto no Artigo 35 - Parágrafo 5o do

Regimento de Pós-Graduação da USP:

Att. 25 - S 5' - "No caso de vacância de membro titular

ou suplente da CCP, proceder-se-à nova eleição. O membro eleito nestes

casos complementará o perfodo de mandato".

Cumpre-me informar que só ocorrerá a complementaçåo

do período de mandato aos docentes titulares ou suplentes membros da CCP,

nåo ocorrendo tal complementagâo nos casos de Coordenadores dos Programas,

Membros da 'CPG e Presidente da CPG que, a partir de sua eleição, terão

mandato de dois anos.

Colocando nossa PRPG à disposição dos colegas para

eventuais esclarecimentos sobre pontos de interesse das CCPs e CPGs,

subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

EËRNAü G DË SIELO FRANCO
Pró-Roltora

I{un d¡r ltcil¿¡riH, -ì?J - -lu anrt¡¡¡'
Sâo Pnulo - SP il-55ìit¡-22{t
't'rl.r 5i(l l) 3ltgl .I2ltei
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Autos USP n.o: 2014.1.1163.81.2

lnteressado: Faculdade de Economia,

Administração e Contabílidade de Ribeiräo

Preto.

Assunto: Consulta. Composiçäo de

Colegiados. Âmbito de Aplicação do Arligo 221

do Regimento Geral da USP. Resoluçäo n.o

654212013. Regimento de Pós-Graduação.

Comissäo Coordenadora de Programa (CCP).

Vacância de Membro Titular ou de Suplente.

Eleições para Mandato Tampão. lnteligência do

artigo 35, S5o.

o
PARECER

Senhor Procurador Geral,

Trata-se de consulta encaminhada pela

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto -
FEA-RP, em que questiona "se o incrso lV do artigo 221 do Regimento Geral

da LJniversidade deve ser aplicado somente nos casos de mandafos das

categorias docentes oU se pode ser esfendldo a outras situaçöes, como

representação discente, de seruidores técnico-administrativos e docentes em

diversos colegiados (...)"

1
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A Unidade também questiona se "o,nc,so lV do

aftigo 221 citado pode ser aplicado se a eleição tiver sido realizada por

chapa ou somente se for por meio de inscrição individual." -

Por fim, destaca a Unidade que o Ofício

Circ.CoPG111612014 (fl .03), expedido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação,

trouxe conclusões que dificultam o entendimento acerca da composição de

colegiados na USP, especialmente quanto à aplicaçäo de analogia às regras

contidas no artigo 221 do Regimento Geral, sendo necessário um correto

esclarecimento no âmbito da Universídade.

Em breve síntese, é o que cumpria relatar.

Passo a opinar

O artigo 221 do Regimento Geral está inserido

na'Seçäo l- Das Eleições das Categorias Docentes", de maneira que suas

disposições encontram cabimento aos pleitos eleitorais relacionados aos

colegiados formados por categoria docente.

Outras situações, como a representação de

discentes ou de servidores técnico-administrativos deveräo observar

regramento próprio, como o artigo 222 e seguintes, para as eleições

discentes, e o artigo 233 e seguintes, para a representação dos servidores

técn ico-ad min istrativos, todos d o Reg imento Geral.

De igual modo, para o preenchimento de vagas

das representações de categoria nos órgãos colegiados da USP, é preciso

verificar, em cada caso, a respectiva disciplina universitária, tal como ocorre

com a Comissão de Graduaçäo, cuja composição segue aS normas

o

o

2



-

UNIVERSIDADE DE
PROCURADORIA

SÃO PAULO
GERAL

o
|'|

2014
,\
1034

o

prev¡stas na Resolução CoG n.o 374111990, e a Comissäo de Pesquisa,

sujelta ao regramento da Resolução CoPq n.o 3576/1989.

Sendo assim, os questionamentos abstratos e

elencados na consulta de fl. 02 deverão ser solucionados à luz de cada

disciplina prevista para cada composição colegiada.

De qualquer modo, sem Prejuízo da

especificidade de cada caso em particular, é possível afirmar, na hipótese de

vacância de membro titular, que a assunção das funções pela suplência

deverá ocorrer de forma temporária, sendo que assunção definitiva dar-se-á

por meio de novas eleiçÕes, sendo que o mandato do membro eleito, caso

não haja disposição legal em contrário, deverá obedecer o pazo

estabelecido no regimento correspondente.

Nesse sentido, quanto ao regime jurídico da

Pós-Graduação, a Resoluçäo n.o 654212013, que baixa o Regimento de Pós-

Graduação da Universidade de São Paulo, estabeleceu, dentre outros,

disciplina própria em relação à composição da Comissão de Coordenadora

de Programa (CCP), o que laznaforma do artigo 35 e parágrafos.

O Ofício Circular Circ.CoPGrl16l2014 (fl. 03),

portanto, que externa a situação de "mandato tampäo" em caso de vacåncia

de membro titular ou de suplente da ccP, regulamentado no artigo 3s, S5o,

da Resolução n.o 654212013, deve ser observado para os casos específicos

dessa comissão, e não para outros órgãos colegiados, como a Comissão de

Pós-Graduação, por exemplo.

A propósito, em relação à composição de

comissões estatutárias, resta aplicável o disposto no artigo 103 do Estatuto

da USP, com redação dada pela Resolução n.o 5900/2010:

o

sJ
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Artigo I 03 - Cada membro eleito dos Colegiados da

Univèrsidade, Unidades, Museus, órgãos de lntegraçäo e órgäos
complementares será substituído em suas faltas, impedimentos
ou, no caso de vacância, pelo respectivo Suplente.

Finalmente, quanto à aplicaçäo do inciso lV do

arligo 221 do Regimento Geral, verifica-Se que o mesmo não encontra

cabimento para a eleição com vinculação titular-suplente (prevista no inciso I

do artigo 221), mas apenas para as eleições com inscrição individual (com

previsão no inciso lll do artigo 221).

Para os cargos ocupados por meio de pleitos

com vinculação títular-suplente, na hipótese de vacância, deveräo ser

realizadas novas eleições (inciso tl do artigo 2211¡ e, nas eleiçöes com

inscrição individual, em havendo vacância, ocorrerá a convocação dos

suplentes - que exercerá funções do titular em caráter transitório - devendo

ser obedecida a ordem de votação obtida, conforme inciso lV do arligo 221.

Desse modo, a regra estampada no artigo 221,

inciso lV, do Regimento Geral consubstancia norma que deve ser aplicada

às eleições realizadas na forma do inciso lll do mesmo artigo, ou seja, para

as eleições sem vinculação titular-suplente.

Sendo assim, ante todo o exposto, em reposta

aos questionamentos formulados, estas São aS consideraçöes que competia

consignar, ocasião em que submeto à apreciação da d. Chefia com sugestão

de retorno dos autos à FEA-RP.

1 A redaçäo do inciso ll do artigo 221 do Regimento Geral sugere, do ponto de vista

estritameñte gramatical, que novas eleiçöes seräo realizadas na hipótese de vacância

conjunta do titular e do suplente. Contudo, em vista da a e, em

espäcial, com o objetivo de näo prejudicar a representa Perante
determinado colegiado, é possível concluir pela possibili e novas

"Èiço"s 
em casoãe vacåncia apenas do titular ou apenas sentido'

a opiniäo jurídica prevista no Parecer PG.P.128112013'

4
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Unîversidqde de São Paulo
Fsculdode de Fílosofio, Cíências e Letrøs de Ribei¡ão Preto

oF. D.11slFFCLRP USP/FLMM-dtt¡

Ribeirão Preto, 03 de novembro de 2014

À cneco usp

Assunto: sugestões da FFCLRP USP

Prezados Senhores,

Encaminhamos os tópicos/sugestões compilados a partir de reuniões

reallzadas no âmbito desta FFCLRP USP e de seus Departamentos, coordenadas pela CAECO-

FFCLRP USP e seguindo as diretrizes da CAECO Central.

As sugestões foram transcritas a seguir, conforme sua origem e,

portanto, refletem as diferentes opiniões naturais, individuais ou de grupos, divergentes ou

convergentes, quanto aos três tópicos em pauta, que visam somar subsídios para a construção

dos tópicos em discussão oportuna pelo Conselho Universitário.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Fernando Medina Mantelatto
Diretor

D I R ETORIA - Fo ne : (0 16) 3633-2660 ou 3602-3670 I 3602-3644

Fax: (016) 3633-2660 (direto) ou 3633-5015

Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 1 - 14040-901 - Ribe¡rão Preto - SP - Brasil

Homepage: http://www.ffclrp.uso.br - Portal: http://portal,ffclrp.uso.br Tw¡tter: www.twitter.com/ffclrD



Universidade de São Psulo
Foculdade de Filosofio, Ciêncios e Letrss de Ribeirão Preto

GOVERNANçA: DEBATE SOBRE ESTRUTURA DE PODER NA USP

O grupo CAECO-FFCLRP-USP conduzíu discussões abertas sobre a Governança na USP, desde o
mês de agosto. Além delas, sob recomendação da diretoria da Faculdade, foram realizadas reuniões

pelos departamentos (Biologia; Computação e Matemática; Educação, lnformação e Comunicação;

Física; Música; Psicologia; e, Química) e uma reunião aberta a toda a comunidade da Faculdade, no dia

30 de outubro, tendo-se tratado dos tópicos: f) Ética na Universidade;2lrEleição de Dirigentes; e,3)
Natureza, atribuições e composição dos colegiados. Em relação a eles, pontuaram-se várias questões:

f) ÉflCn: este foi concebido enquanto um tema transversal ao vários pontos que têm sido

abordados na discussão sobre governança.

Duas propostas objetivas foram feitas: a) dialogar com a Comissão de Ética da Universidade, de

modo a que se esclareçam quais as principais questões que tem sido pauta nessa Comissão, de modo a

se ter mais elementos para o debate; e, b) tratar de normas ligadas ao plágio na pesquisa.

2) ELEIçÃO DE DIRIGENTES (reitor, díreto¡ chefe de departamento, presidentes e etc.)

Antes de se abordar a questão das eleições dos dirigentes discutiu-se sobre o papel destes. Sobre

isso não houve consenso resultando em três diferentes proposições:

1,- O gestor eleito teria um papel basicamente de executivo, dando encaminhamento a

propostas elaboradas pela comunidade de base da instituição (Comissões e afins): o

papel do reitor é administrar políticas que são construídas pelo conjunto, conjunto este

que estipula metas de curto, médio e longo prazo à instituição.

2- O gestor eleito é definidor de políticas, mas não seu executor, O CO e outros sendo os

órgãos que regulam as ações do reitor, aqueles sim os executivos. lsto é, quando o reitor

é eleito, ele é eleito em função de posições políticas de gerenciamento da universidade,

mas devendo negociá-las no rol de metas que foram traçadas para curto, médio e longo

prazo por outras instâncias.

3- Ele é técnico-administrativo, além de político. lsto é, as metas para a universidade

podem vir a ser alteradas a cada gestão, podendo haver dificuldades de se trabalhar com

metas de médio e longo prazo, em função de mudanças frentes às novas posições que

são mais personalizadas.

Essas questões se mostraram significativas, pois a depender da definição do papel do reitor (e dos

demais dirigentes), a estrutura geral da instituição e a própria forma de eleição se compõem de forma

diferenciada.

Eleição para reitor (e outros gestores - diretor, chefia, etc.):
premissa geral: a instituição como um todo deve ser mais forte do que a pessoa que ocupa o

cargo, ou seja, as gestões não devem ser personalistas.

Duas posições distintas foram apresentadassobre eleição de reitor:

1- Eleição realizada por meio de chapas que deverão ser apresentadas antes da eleição. As chapas

deverão ser compostas por, pelo menos, Reitor, Vice, Diretor Financeiro, Diretor de Pessoal, Sec.

Executivo, Pró-reitores de Ensino, Pesquisa, Pós, Extensão e de Relações Estudantis. Segundo essa

posição, a apresentação da chapa é vista como fundamental, pois permite, aos candidatos, dar uma

"cata" à sua gestão e permite aos eleitores analisar a qualificação da equipe que pretende gerir a

universidade. A indicação anterior à eleição evita ainda jogos políticos.

DIRETORIA - Fone: (01-6) 3633-2660 ou3602-367O / 3602-3644

Fax: (015) 3633-2660 (direto) ou 3633-5015

Avenida Bandeirantes, 39OO - Bloco L - L4O4O-901 - Ribeirão Preto -SP - Brasil

Homepage: http://www.ffclro.usp.br - Portal: http://oortaf.ffclrp.usp.br Twitter: www.twitter,com/ffclrp
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2- O reitor e vice são eleitos em chapa, mas os cargos das Comissões e Pró-reitorias não podem

estar atrelados ao Reitor, o que permitiria que se desse um papel de maior continuidade de trabalho de

médio e longo prazo, através de políticas para a universidade que transcendem as gestões dos reitores.
lsto é, aqueles cargos não são de confiança do reitor.

Os gestores devem ser eleitos pela maioria dos votos da comunidade a que peftencem. Uma das

propostas discriminou que, no caso de chefia de departamento, o chefe seja eleito por toda a

comunidade ligada ao departamento; isto é, os votantes não precisam ser membros do Conselho de

Departamento. Ainda, a pessoa eleita não precisa estar necessariamente participando do Conselho de

Departamento.

No caso do reitor, entende-se que a escolha deste não pode ser feita a partir da lista tríplice a ser

definida pelo Governador, sendo eleito aquele com maior votação. Tal questão é vista como importante,
pois garante o que de fato está escrito no estatuto - autonomia da universidade.

Os reitores (e demais chefes, diretores, coordenadores e etc.) devem representar a comunidade
(geral da universidade) e não políticas externas a ela; os gestores devem ter que responder e assumir

um papel de responsabilidade por suas ações, durante seus mandatos.

lmpeachment de representantes nos cargos (chefe, diretor, reitor, etc.): o representante deve

representar a comunidade em que foi eleito. Caso descumpra ou outro (a ser elaborado), pode ser

retirado do cargo por plebiscito.
- Para tal, deve haver uma avaliação construída através de mecanismos de análise da atuação

institucional.

3) NATUREZA, COMPOSIçÃO E ATRIBUIçÃO DOS COLEGIADOS

coNSELHO UNIVERS¡TÁRlO (CO):

- O CO teria como função definir políticas de curto, médio e longo prazo, com elaboração de

planejamento plurianual participativo (metas de expansão, prioridades para alocação de recursos, etc).

Para elaboração desse planejamento, deve-se também realizar audiências públicas com os

d iferentes segme ntos da co m unidade u n iversitá ria.

Entende-se que atualmente o conjunto da sociedade não se encontra representado no CO,

estando basicamente presentes as federações patronais (à exceção do "representante das classes

trabalhadoras"). Fica evidente que diversos segmentos da população estão fora da composição da

"sociedade externa à USP" e portanto da participação da discussão na universidade.

Seria assim necessário garantir garantir a participação de ent¡dades e movimentos sociais

externos à USP. Foram sugeridas diferentes categorias de trabalhadores, MST, movimento de mulheres,

movimento negro, movimento de diversidade sexual, etc.

- O reitor deve convocar reuniões regulares do CO; deve convocar também reuniões

extraordiná rias.
- A convocação do CO também pode ser feita pelos seus membros, através de uma solicitação por

pelo menos 2oo/o dos seus membros.

- O reitor não pode presidir o Conselho Universitário. Dele participa, mas seu presidente é eleito

pelo grupo que compõe o Conselho.

DIRETORIA - Fone: (016) 3633-2660 ou 3602-3670 I 3602-3644
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- Composição: que, pelo menos, seja respeitada a LDB que é de 7O% docentes, os outros 30%

sendo reservados a funcionários e alunos. Esse item de porcentagem de composição foi defendido de

maneira quase unânime, devendo ser prática em todos os outros colegíados (congregação, conselho de

departamento e outros).
As ns varÍaram, como mostra tabela abaixo:

- Em relação a cada categoria docente que participa, houve duas posições antagônicas, em relação

à titulação acadêmíca. Um delas prevê a desarticulação entre partic¡pação nos colegíados e a titulação,
pois se entendeu que esta não está relacíonada com competêncía adinínistrativo-política. Assim,

qualquer docente (sejã doutor, livre-docente ou titular):pode se candidatar à participação, sem atender

a porcentagens. Porém, este docente deve ser alguém que esteja efetivo na universidade.

CONSELHOS E PRó-REITORIAS:

- Posíções antagônicas, uma delas defendendo que aqueles devem estar ligados ao Conselho

UniversitárÍo e não à reitoria.
- A última afirmativa contradiz a proposta (indicada no tópico reitor acima) de que, quando da

eleição para reitor, haja eleição por chapa que inclua os pró-reitores das diversas comissões ligadas às

pró-reitorias.
- Nas comissões deve-se ter a participação não somente de docentes, mas funcionários

especializados a cada campo., dando um caráter mais técnico às mesmas. Não podem ser "cargos de

confiança".

coNsErHos E coNGREGAçöES:
- O chefe de departamento / diretor e outro não podem presidir os conselhos. Deles participam,

mas seu presidente é eleito pelo grupo que participa do conselho.

- Composição: que, pelo. menos, seja respeitada a LDB que é 70% docentes (como discutido

acima).
- Em relação às categorias (docente, por exemplo), sua composição será independente da

titulação acadêmica, pois esta não está relacionada com competência político-administrativa. A

participação e liderança não podem estar relacionadas à titulação. Assim, todo docente pode se

candidatar, independentemente de ser doutor, associado ou titular.
- eualquer um de seus membros, independentemente da categoria ou nível de titulação pode ser

o presidente do conselho de departamento; ainda, pode ser chefe do departamento ou diretor de

Faculdade / lnstituto.

- Convocação dos Colegiados: Pelo menos ZOYo dos membros podem convocar reunião do

colegiado.

- pauta dos colegiados: estudantes, funcionários e docentes podem apresentar itens para

discussão e deliberação do colegiado.
- Anualmente, no início do ano, todo colegiado deve fazer uma reunião no formato de audiência

ptiblica apresentando as metas para o ano que se inicia, e fazendo a mesma coisa ao final do ano, de

modo a apresentar um balanço das atividades realizadas.
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ocuençÃo Dos cARGos:
- Proíbição de acumulação de ca¡gos e funções administrativas. O poder na universidade deve

estar distribuÍdo pelo conjunto da população que a compõe.
- Presidentes das Comissões: devem ser escolhidos por análise de competência na área. Não é

cargo de confíança.

- TRANSPARÊTCN DA GESTÃO NOS DIFERENTES COLEGIADOS

Envolve os processos de regulação das ações técnico-administratívas. Sugestões feitas:
- reuniões de todos os colegiados, com pautas apresentadas ao conjunto de docentes,

funcionários e alunos, indêpendentemente de que þarticipem do colegiado. Toda a comunidade deve
ter acesso às questões que são discutidas nas diferentes instâncias.

- as reuniões dos colegiados (centrais, unidades, prefeituras, etc.) devem ser transmitidas ao vivo
pelo IPW para acompanhamento por parte da comunídade a ela ligada (como reuniões do STF).

- nas reuniões, as votações devem sér abertas (como reuniões do STF).

- ata disponibilizada amplamente ao conjunto da comunidade, por email e fixada nos sites ligados
aos colegiados.

- prestação de céntas aberta em todos os níveis - desde departamentais até o geral da
universidade. Disponibilizada na iñternet (como do Planalto). Qualquer membro da comunidade pode
acessar e avaliar.

- Execução orçamentária disponível à comunídade em tempo reaf.
- Publicidade de todos oS contratos agsinados, folha de pagamento e editais.

Reitoria deve ter:
- Procuradoria: com autonomia em relação aos dirigentes. Assim, o Procurador não pode ser

alguéni de indicação da reitoria, pois não se trata de cargo de confiança. Seus funcionários devem estar
lá contratados através de concurso e devem atuar de forma articulada ao Ministério Público.

- Ouvidoria: Novamente, independente da gestão da reitoria, prefeitura, faculdade ou outro.
Deverá ter uma condução política e não meramente técnica. Seus membros podem ser eleitos pela

comunidade em geral.

PROPOSTAS DE ENCAMI NHAMENTOS

Em relação ao processo de discussões e deliberações sobre a Governança USP, a maioria dos
particípantes das discussöes entendem gue para isso ocorrer de modo qualificado e propositivo é

preciso oferecer condições institucionais efetivas tais como:
- Defìnição no calendárío acadêmico de dias reservados especificamente para tais discussões, de

modo a liberar docentes, funcionários e alunos de suas atividades regulares.
- Efetivação de um site sobre a Governança USP que: 1) disponibilize e, se possível, organize todas
os documentos e propostas apresentadas; 2) possua um recurso que possibilite o registro
(individual ou coletivo )de propostas e considerações para cada artigo ou parágrafo do atual

Estatuto.
- Definição, o quanto antes, do modo e da instância que deliberará sobre a revisão do estatuto e

regimento.
- Constituição de uma Assembleia Estatuinte composta por membros eleitos dos três segmentos e

que respeite a proporcionalidade definidada na Leide Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

DIRETORIA - Fone: (016) 3633-2660 ou 3602-3670 / 3602-3644
Fax: (016) 3633-2660 (direto) ou 3633-5015
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Questões que precedem as temáticas sugeridas

1. Rediscussão de todos os temas em um prazo a ser estabelecido (houve
sugestão de que o prazo seja de um ano, mas não se chegou a uma
proposta fechada e definitiva), para garantir a possibilidade de discussões
qualificadas e com ampla participação.

2. Inversão da ordem dos temas, de modo que as "Formas de deliberação
das alterações estatutárias" sejam o primeiro item de discussão e
deliberação. Considerou-se gu€, sem o estabelecimento de qual será a

instância de deliberação e de como serão votadas as propostas, não é
possível debater adequadamente os outros temas.

3. Criação de espaços que possam capilarizar o debate. Foi proposto que
haja tempo e espaços para a discussão de base das categorias e, ao mesmo
tempo, discussões em sala de aula. Retomando uma experiência já feita na
FFLCH, propôs-se que, para cada tema, sejam distribuídos documentos com
a devida antecedência e que seja dedicado um dia inteiro por mês à

discussão, em horário de aula, juntando-se duas ou três turmas.

4. Rediscutir a forma de distribuição da verba da Universidade. (proposta
referente à temática já discutida no primeiro bloco de mudanças
estatutárias).

Sobre o tema Composição e atribuição dos colegiados

1. E preciso pensar em todos os colegiados, não apenas no Co como
também na Congregação, nas chefias de departamento, nas comissões
estatutárias (pesquisa, graduação, pós e cultura e extensão), etc.; Revisão
da composição dos colegiados com base nas resoluções do Congresso de
L987 e em outros estatutos, como o da Unicamp e o da Unesp.

2. De maneira esquemática foram apresentadas quatro propostas para a

relação de representatividade entre as três categorias da universidade no
colegiados: 70/L5/L5, 60/20/20, paritário e universal (um voto por cabeça).
Notou-se que na formulação da norma geral pode ser incluída uma
flexibilidade que garanta a autonomia das unidades (por exemplo, o
principio de gestão democrático defendido na LDB estabelece que a
representação docente será de no máximo de 7Oo/o e que a representação
de funcionários e estudantes será de no mínimo 15olo para cada categoria,
não fixando um mínimo para a representação docente, nem um máximo
para a representação das demais categorias).

3. Questionou-se também a sub-representação da categoria dos professores
doutores nos colegiados da Universidade, apesar desta categoria contar
com maior numero de docentes.

4. Com relação à associação entre carreira docente e administrativa, houve
animado debate, no qual alguns participantes foram da opinião que os
graus da carreira docente não acompanharam as transformações pelas
quais passou a universidade. Os participantes acham impoftante a



manutenção desses graus - doutor, associado e titular - mas como forma
de reconhecimento do professor-pesquisador, sem que isso implique
quaisquer exclusividades na carreira administrativa,

5. Modificar a composição do Co de modo que o peso maior não seja dos

diretores de unidade, que ficam ameaçados pela política de distribuição de

verbas - aspecto que já havia sido abordado na discussão.

Sobre o tema de Eleição dos dirigentes

1. Uma primeira questão a se levantar é a de quem é elegível e para quais
cargos. Hoje, na USP, a carreira docente conta com 3 patamares, a de
Doutor (que se divide em outros 3 sub patamares: Doutor t,2 e 3),
Associado (que também se divide em: Associado t,2 e 3) e de Professor
Titular. Atualmente, apenas titulares podem concorrer aos cargos de reitor
e de pró-reitor. Ao cargo de diretor de unidade podem concorrer apenas
professores titulares e Associado 3. (sobre este ponto ver também o ponto
4 da composição dos colegiados)

2. Acerca do tema de quem vota para reitor, algumas propostas já foram
apresentadas. Entre elas há a proposta de manter os atuais colégios
eleitorais. Outra é a de que todos os colegiados da universidade (incluídas
aqui as congregações de unidade), participariam do colégio eleitoral.

3. Em oposição à eleição por colegiados há propostas de eleições diretas
para todos os cargos segundo proporção a ser estabelecida (ou 7O/L5/t5,
ou 6O/20/20, ou paritária ou universal), Na plenária do curso de Letras
enfatizou-se que é necessário ver qual é o melhor sistema, se proporcional,
paritário, etc. A ideia é combater o antipluralismo vigente na USP. Quanto
à eleição direta proporcional, sugeriu-se, na plenária do curso de História a
proposta 4O/30/3O, de modo que os docentes tivessem maior peso, mas
que nenhuma categoria sozinha pudesse decidir o resultado de uma eleição.

4. Ampliação da representação dos docentes no Conselho Universitário. Na
Unicamp, há 18 representantes, Na USP, apenas 3. Na Unicamp, todos os
docentes votam por todos, Há inscrição de chapas com programas e as
chapas são mistas, isto é, formadas por professores de diferentes níveis da
carreira docente. A ideia é que, para todos os níveis de composição, haja
chapa.

5. De modo geral os participantes se mostraram favoráveis à manutenção
dos atuais mandatos dos cargos dirigentes.

6, Debateu-se na plenária do curso de História a questão do impeachment e

todos nos manifestamos favoráveis a essa possibilidade, embora a única
situação que nos pareceu passível de justificar tal processo seria uma
negligência patente do dirigente, caracterizada principalmente por faltas e

não comprimento de suas principais funções administrativas.

7. Houve consenso na plenária do curso de História quanto ao repúdio à
lista tríplice assim como à eleição direta com voto universal.



Sobre o tema de ética na universidade

1. Levantou-se a problemática de que neste ponto as discussões girem
muito em torno da questão das fraudes e se esqueça outros pontos que
versam sobre o convívio acadêmico, por exemplo, o,Regimento Disciplinar.
Foi citada também a existência do Código de Etica da Universidade
(

), o qual apesar de se basear na
declaração dos Direitos Humanos, é muito pouco utilizado por falta de
diretrizes claras em como aplicar suas normas. Sugeriu-se assim a
supressão do atual Regimento Disciplinar em favor do Código de Ética da
Universidade.

2. Sobre este tema apontou-se a possibilidade de recuperar o trabalho
elaborado no final do ano passado por uma comissão da Congregação da
FFLCH, intitulado "Manual de Convivência"
(http://convivencia.fflch.usp.brl), o qual baseia-se no Código de Ét¡ca.
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Composição da Sub Comissão CAECO - FMRP:
Representantes Docentes: Prof. Dr. José Sebastião dos Santos e Prof. Dr. Celso Rodrigues
Franci
Representantes de Servidores Não Docentes: Carol Kobori da Fonseca e Lúcia Helena Vitali
Representantes Discentes: Andressa Romualdo Rodrigues e Lauro José Franco Melo

A Sub-Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário (CAECO) da

FM RP-USP organizou três encontros:

Tema: Eleição de Dirigentes e natureza, atribuições e composição dos Colegiados.
Data: 24 de julho de 2OI4 (q uinta-feira)
Horário: 14h00
Local: Espaço de Eventos do Bloco Didático da FMRP-USP

Expositores convidados:
- Prof. Dr. André Lucirton Costa - FEA-RP-USP

- Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira - FDRP-USP

a

a

a

Tema: Carreíra e Regimes de Trabalho para Docentes
Data: 07 de agosto de 2OI4 (quinta-feira)
Horário: 14h00
Local: Espaço de Eventos do Bloco Didático da FMRP-USP

Expositores convidados:
Prof. Dr. Renato Marcondes: FEA-RP-USP

Prof. Dr. Geraldo Duarte - FMRP-USP

Tema: Carreira e Regimes de Trabalho para servidores não Docentes
Data: 30 de outubro de 2Ot4 (quinta-feira)
Horário: 14h00
Local: Espaço de Eventos do Bloco Didático da FMRP-USP

Expositores convidados:

Sra. Nivaldete Magordo- Assistente Técnico de Direção da Assistência Técnica de

Carreira do Departamento de Recursos Humanos (D.R.H) da USP

Sra Dulce Helena Brito - Servidora FMRP - Membro do Sintusp e do Conselho
Universitário.

Os encontros duraram cerca de 3 horas, com exposições breves sobre os temas, seguidas de

discussões cuja síntese dos conteúdos gerados está a seguir::

1) Eleição de Dirigentes e natureza, atribuições e composição dos Colegiados:

Segue algumas propostas separadamente de acordo com o expositor ou participante, porém

muitas delas foram repetidas várias vezes(*):

Propostal:

¡ Ampliação da Representação Discente nos Conselhos da Universidade*;
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¡ Aumento da participação da Sociedade Civil nos Conselhos*;

o Ampliação da Representação dos Servidores Não Docentes*;

o Participação efetiva dos Coordenadores de curso no Conselho de Departamento, assim

como na Congregação;

o Composição na representação docente dividida por titularidade: 40% professores

titulares, 35% professores livre docente, e 25o/o professores doutores;
¡ Manutenção dos mandatos de 4 anos para Reitor/ Diretor e 2 anos para Chefe de

Departamento*;

o Eleição para Diretores por eleição direta, mantendo-se a proporcionalidade de 60%

Docentes, 25% Discentes e 75%o Servidores Não docentes;

o Atribuir aos Conselhos de Departamentos a função de planejamento*;

. Manter a Congregação como Órgão Máximo das Unidades*;

o Promover a eleição de funcionários para Conselhos não acadêmicos;

o Para eleição de Reitor: Formação de uma comissão de busca para encontrar o melhor

candidato e manutenção da lista tríplice;

o C.O. regionalizados por Campus, com normativas para todos seguirem;

Proposta 2:

o Ampliação da Representação Discente nos Conselhos da Universidade*;

o Ampliação da Representação Discente e Ampliação da Representação dos Servidores

Não Docentes nas Congregações*;

o Cadeira Cativa para as assistentes administrativas e financeiras na Congregação*;

Proposta 3:

o Atribuir aos Conselhos de Departamentos a função de planejamento*;

o Trazer lideranças da comunidade que façam parte do governo e que conheçam as

políticas públicas (educação, saúde, ciência, tecnologia, meio ambiente, dentre

outras);

Proposta 4:

Definir a atribuição de cada órgão. Se é natureza política, natureza administrativa ou

natureza acadêmica;

Diferenciação na proporcionalidade de docentes, discentes e servidores não docentes

de acordo com o órgão;

Eleição de diretoria para as asistências técnicas e comissões centrais para não se

concentrar todos os assuntos administrativos, financeiros, graduação, pós graduação,

entre outros somente no Diretor;

Eleição para Diretores e Colegiados por eleição direta, mantendo-se a

proporcionalidade de 60% Docentes,20% Discentese20% Servidores Não docentes;

Atribuir representação aos servidores não docentes nos Conselhos de Departamento;

a

a

a

a

a

Proposta 5:
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a Colegiados com Representação Diferenciadas, e não somente uma maioria de

professores titu la res;

Proposta 6:

o Maior paridade nos Conselhos e comissões;

o Eleição dos presidentes do Conselho Universitário e das Congregações, pois o reitor e

os Diretores são funções executivas e o Conselho Universitário e Congregações têm

função legislativa;;

o Eleição para Diretores e Colegiados por meio direto*;
o lncluir lideranças da comunidade que façam parte do governo, para que contribuam

com os conselhos na compreensão das políticas públicas da educação, ciência, saúde,

tecnologia, meio ambiente, dentre outras;

o Mandato dos servidores não docentes e discentes de 2 anos para as Congregações;

Comentários e principais discussões:

o Qual seria a composição do C.O.;

o Quais seriam suas atribuições? Acadêmicas, administrativas, normativas;

o Maior paridade, e qual proporção;

o Eleição direta ou por colegiados ampliados;

o Manutenção da listra tríplice;

¡ Conselho de Planejamento;

o Falsa sensação de democracia, com mascaramento do poder exercido;

r Maior participação dos pós graduandos;

o Quais deveriam ser os representantes das categorias;

o Maior participação da Comunidade.

. Manter os regimes de trabalho existentes, a preferência pelo tempo integral com

dedicação exclusiva ao ensino pesquisa e extensão e incluir o regime de 40 horas

o Regulamentar a condição de professor visitante;

o Avaliação 3600para docentes;

o Previsão de instrumentos de avaliação que contemplem a diversidade de atuação

docente na Universidade, de forma a destacar as lideranças educacionais, científicas,

profissionais e sociais;

o Previsão da progressão horizontal, com critérios que garantam a impessoalidade e a

a coerência interna;

3) Carreira e Regimes de Trabalho para servidores não Docentes

o lnclusão do plano de carreira para seruidores no Estatuto da Universidade;

o Previsão de diretrizes para avaliação dos servidores na modalidade 3600 com

impessoalidade e justiça;

2) Carreira e Regimes de Trabalho para Docentes
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Senhor Secretário Geral,

Em atendimento à mensagem eletrônica de 15 de outubro passado, foi dada ampla

divulgação do material disponibilizado pela CAECO na Faculdade de Odontologia, com uma

discussão em sessão temática da Congregação ocorrida na data de hoje, em que o Colegiado

reitera o teor do Of.Dir.32/tO - L7 /03/2014 (anexo) e inclui:

- Ét¡ca na Universidade: consolidação das práticas administrativas que garantam transparência

na discussão dos respectivos colegiados no que concerne aos orçamentos e gastos;

- Eleição de dirigentes: eleições em suas diversas instâncias pelo voto direto, respeitando-se a

proporcionalidade entre as categorias de servidores docentes, servidores não docentes e de

discentes;

- Atribuiçöes e composição dos colegiados: análise e redefinição das composiçöes dos

principais colegiados da Universidade para que possam vir a ter uma composição mais

harmônica e representativa das diversas categorias, ensejando integral cumprimento de suas

atribuições estatutárias e regimentais;

- órgãos centrais: ampliação da Procuradoria Geral para atendimento pontual às Unidades de

Ensino e Pesquisa ou grupos por afinidade de área, visando sanar dúvidas e melhorar

procedimentos internos.

Aproveito o ensejo para reiterar a V.Exa. votos de estima e consideração.

Atenciosamente,
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e Odontologia
e de São Paulo

Exmo. Sr.

Prof. Dr. lgnácio Maria Poveda Velasco
Secretário Geral

Universidade de São Paulo

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - Säo Paulo, SP - Cep 05508-000
www.fo,usp,br
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of .Dtr.3z/Fo - t7/03/20t4

Prezado Secretário Ger¡1,

Em atenção ao pedido de manifestação a respeito das alteraçöes necessárias no Estatuto da

USP em relação à sua estrutura de poder, transcrevemos a manifestação do Departamento de

Odontologia Social que reuniu-se em Plenária Extraordinária no dia t2 de março p.p.

(Regimento lnterno do Departamento, aprovado pela Congregação da FO em 06 de outubro de

1997, Art. 2e, parágrafos 3c g 4e) quando se elaborou as manifestações que se seguem:

L. Os colegiados de direção da Universidade (conselhos de departamentos, CTAs,

congregações e CO) deverão ter sua composição ampliada. Tendo como referência a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei ns 9.394/96, e de forma a atender

cada vez mais ao princípio da gestão democrática, devem contemplar entre seus

membros os diferentes segmentos da comunidade - docentes, funcionários, alunos -

com os docentes ocupando setenta por cento dos assentos;

2. Ainda quanto a composição dos colegiados, aos diferentes níveis da carreira docente

deve-se garant¡r representação, em particular o nível de Professores Associados 3. A

Plenária entendeu que esses A3 devem ser membros natos destes colegiados;

3. A particlpação das unidades no CO deve ser ampliada, corn a incorporação de mais

representantes;

4. Quanto ao processo eleitoral para escolha de dirigentes, adotar o regime de chapas -
Chefe de Departamento e Vice Chefe; Diretor da Unidade e Vice-Diretor - com

escrutínio único de votação;

5. lnstitucionalizar as consultas ptibllcas pré-eleitorais, de forma a se fomentar o debate

público das propostas;

6. O colégio eleitoral para escolha da lista tríplice de Reitor deve ser ampliado com a

participação, no mínimo, dos membros dos conselhos de departamento.

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 -São Paulo, SP - Cep 05508-000
www.to,usP.br
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A Plenárla do Departamento de Odontologia Soclal reglstra sua preocupação no sentido que os

colegiados resgatem a sua mlssão enquanto instancias de discussão pré-deliberativa.

Manifestou-se também sobre os procedimentos que o CO pode adotar para a condução desse

trabalho, entendendo que além de uma consulta pública, como a que ensejou a presente

manifestação, pode-se também ampliar o debate público com outra consulta mais abrangente,

por exemplo vla internet. Do resultado destas consultas públicas identificam-se os principais

temas. Para a sequência do processo a ser adotado pelo CO se propõe a realização de

Audiências Públicas do CO relativas pelo menos aos pontos ou temas mais importantes ou

polêmicos ldentificados nas consultas públicas onde esses temas, nas suas diferentes

vertentes, são debatidos empregando-se por exemplo o modus operøndi de audiências dessa

natureza Já empregado pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

Cordial en

Prof. Dr loJ r8e

Facu I a

Un São Pau[o

llmo. Sr.

Prof. Dr. lgnácío Maria Poveda Velasco

Secretárlo geral da Universidade de São Paulo

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - São Paulo, SP - Cep 05508'000
www'fo.usP.br
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Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
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RBP/rbp
Ribeiråo Preto, 31 de outubro de2014.

Prezado Presidente,

Em atendimento ao CAECO lnforme no 4, de 10 de outubro de2014, informamos que as propostas e

contribuiçöes desta Faculdade säo as seguintes:

1.

o Tema "Eleição de Dirigentes":

. "Todos os docenfes rnferessados em ocupar cargos de direção (Chefe de Departamento,

Diretor, Reitor, etc.) deverão obrigatoriamente frequentar um curso de gestão p(tblica a ser

oferecido pela Escola USP de Gestão."

. Tema "Natureza, Atribuiçöes e Composição dos Colegiados":

. "O Consetho do Departamento deve incluir na sua composição seruidores técnicos e

administrativos, a exemplo do que ocorre na Congregação de cada Unidade de Ensino e

Con selho U n iversitário. ";

. "Atteração da Resolução no 5493 de 18 de dezembro de 2008, no seu artigo 3o que trata do

aftigo 27 do Regimento Gerat no seu inciso 10 - 'A Presidência e a Vice-Presidência do

Consetho Gesfor do Campus serão exercldos pelos Dirigentes das Unidades de Enslno e

Pesqursa ou dos lnstitutos Especiatizados ou dos Órgãos Comptementares que compõem o

Campus, com mandato de um ano, em forma de rodízio". Que passa a ter a seguinte

composição: 10 A Presidência do Consetho Gestor do Campus será exercida pelo Prefeito e

na sua ausência pelo Vice-Prefeito de cada Campus.";

2.

Conselho Técnico Administrativo e à Conoreoacão:

. -Í'ema 
"hiatureza, Atribu¡ções e composiçáo oos Colegiados":

. "Participação do funcionário no Conselho do Depaftarnento, com direito a voz e voto.".

Colocando-nos à V. inteira disposição, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,
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DA RocHA BARRoS

llmo. Sr.

PROF. DR. CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINS
Presidente da Comissäo Assessora Especial do Conselho Universitário - CAECO

AVENIDA ro c¡.r'É S/N' - TEL:
14040-904 - RIBEI

(01ó) 3315-3952/3972 - FAX: (01ó) 3315-4102
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plen¡ÁnrA DA FAcULDADE oe snúoe púelrcn

Dia 13/08/2014, das 09:00 às 12:00, no Anfiteatro Paula Souza

Total de participantes: Docentes: 18

Funcionários: 16

Alunos: 0

Tema
Estrutura de Poder e Governança na USP

Pauta de Tópicos:

leição de Dirigentes;
atureza, atribuições e composição dos colegiados;
tica na Universidade;

Propostas da Faculdade de Saúde Pública à CAECO (Comissão
Assessora Especial do CO), com 31 presentes na Plenária.

1) Eleição de Dirigentes

Eleição direta, em um único turno, com participação de todos
(docentes, alunos e funcionários), paritária de todas as categorias.
Proposta aprovada por 2L dos presentes, 9 votos contra e 1

abstenção;

Inscrição de chapa: Reitor + Vice-Reitor e de Diretor + Vice-
Diretor, com programa de gestão;

Houve, também, proposta dos funcionários onde poderão
candidatar-se quaisquer docentes sem distinção de nível de
carreira para os cargos de Reitor, Diretor e Chefe de
Depaftamento.

Houve uma proposta de apenas um Departamento, dos cinco
presentes, de manter as regras atuais e mudar o nome de "Chefe
de Departamento" para "Coordenador de Departamento".

Sugestão dos funcionários: Qualquer nível de carreira pode se

candidatar.

Para eleição de Reitor e Diretor, mandato de 4 anos, sem
recondução, com possibilidade de confirmação (recall).

1.E
2.N
3.É

1.



2) Naturezat atrib ições e composição dos colegiados

Consel ho U niversitário:

Necessidade de aumentar a representação de outras categorias
de docentes (não diretores ou representantes das Congregações), de
funcionários e de discentes.

Como proposta dos funcionários houve a sugestão de que deve
ter o mesmo número de representantes das três categorias, com
mesmo número de votos.

Congregação:

Sugestão de apenas um Departamento:

Representação docente, com maior participação das categorias

Titular e Associado 3 (considerados como uma única
categoria) - 50o/o dos docentes;

Associado 1 e Associado 2 - 25o/o dos docentes;

Doutor 1 e Doutor 2 - 25o/o dos docentes

Como proposta dos funcionários houve a sugestão de que deve ter o
mesmo número de representantes das três categorias, com mesmo
número de votos.

Conselho Técnico Administrativo:

Não houve sugestões, na Plenária, sobre composição dos
representantes do CTA, Natureza e Atribuições.

Como proposta encaminhada pelos funcionários, após a Plenária,
houve a sugestão de que deve ter o mesmo número de
representantes das três categorias, com mesmo número de votos.

Conselho de Departamento:

- Mesmos moldes da Congregação

- Nenhuma categoria de docente com mais que 50o/o das outras

- Ter representante de funcionários como membros votantes

2



Comissões estatutárias:

- Sem alteração na forma de composição das quatro comissões,
descritas no estatuto atual

- Apenas sugestão para que todas tenham 20o/o de representação
discente

S) Ética na Universidade

O Código de Ét¡ca da USP deve ser conhecido, divulgado e
seguido, com poder de punição;

Divulgar a existência da Ouvidoria;

Divulgar softwares que identificam plágio;

A transparência nas diversas atividades desempenhadas por
todos pode contribuir muito;

Criação de Comissões: Ét¡ca Profissional, Ética Ambiental, com
o estabelecimento de princípios de conduta e Etica na
Informática adotando princípio da transparência (dados e
informações).

Modificação do Estatuto da USP

Título IV - Da administração da Unidade

Capítulo II - Do Conselho Universitário

Art. 19 São Comissões Permanentes do Conselho
Universitário:

I - Comissão de Legislação e Recursos;

II - Comissão de Orçamento e Patrimônio;

III - Comissão de Atividades Acadêmicas.

Acrescentar:
IV - Comissão de Ét¡ca, com competência para revisar o
Código de Ét¡ca da Universidade, submetê-to à
aprovação do CO e aplicar as sansões para todo e
qualquer caso de transgressão.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Foculdode de Zootecnio e Engenhorio de Alimentos

W ISF
PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO

GOVERNANçA E ESTRUTURA DE PODER . USP

l. Mondqtos

- Reitor, Vice Reitor, Díretor e Vice DÍretor: Mondotos de 4 onos sem
reeleiçõo;

- Chefes e Vice Chefes de Deportqmenfos: Mqndotos de 2 onos com
possÍbilidode de umc¡ reconduçõo;

- Presidentes de Comissões estotutórios: Mondotos de 2 onos com
possibilidode de umo reconduçöo.

ll. Associoçcio enlre cqrreiro docenle (ou melhor qcqdêmÍco) e correÍrq
qdminislrolivo

- Dissocioçõo do correiro docente do correiro odministrotivo;

- Quolquer docente pode ser cqndidoto q quolquer corgo no USP;

- Crioçõo de umo correiro qdministrotivo, olém de umo correiro
qcodêmico, respeitondo qs escolhos dos docentes. Esto correiro serio
umo formo de estimulor e compensor òqueles que se dedicom òs
questões odministrotivos, mos nõo como requisito poro ossumir quolquer
corgo.

lll. Formqs de eleiçõo

A. Eleicõo do Reitor

'l) Fim do lísto tríplice: pleíteor o mudonço do Decreto de qutonomiq poro
desvinculor o escolho do Reitor do Governodor do Estodo. Discutir novos
formos de fiscolizoçõo, pelo sociedode, do trobolho dentro do
Universidode;

2) A eleiçöo de Reitor e Vice seró feitq por um colégio eleitorql constituído
poro este fim específico (desvinculoçõo do órgöo de físcolizoçõo e
controle do gestÕo que serio o Co) (o colégio eleitorol visorio equolizor
populoções de unidodes muito diferentes);

3) Condidoturos por chopos;
4) O colégio eleitorol estorio formodo por representontes de professores,

funcionórios e olunos, de todos os unidodes do USP, eleitos de moneiro
Direto e Poritório.

o
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Foculdode de Zootecnio e Engenhorío de Alimentos

W ISF
PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO

GOVERNANçA E ESTRUTURA DE PODER . USP

B. Eleiçõo de Diretor e Více e Chefe de Deportomento e Vice

I ) Eleiçõo Direto e Porítório;
2) Condidoturos por chopos;
3) Poderó hover normo específíco em unidodes onde o estruturo

deportomentol ímplique em deportomentos de tomonhos muito
diferentes. Neste coso poderó ser usodo o mesmo critério de um colégio
eleítorol poro equolizoçõo.

C. EleicÕo de Presidentes de Comissões Estotutórios

1) Reolizodo por colégio eleitorol ompliodo;
2) Condidoturos por chopos.

lV. Composiçõo de colegiodos

Como princípio gerol, somente terõo voz e voto nos colegiodos os membros
eleitos (representontes de professores, funcionórios e olunos, Diretor, Chefes e
Presidentes nos respectivos instôncios);

A. Conselho Universitório

I ) Composto pelo Reitor e Vice, os Diretores de Unidode e representontes
de docentes, funcionórios e olunos de codq Unídode, com composiçõo
poritório. Os pró-reitores poderõo fozer porte do Conselho Universitório
somente com dÍreito o voz, sem direito o voto;

2) Os representontes dos docentes, funcionórios e olunos serõo dos
Unidodes (e nõo dos congregoções) eleiios pelos seus pores de formo
direto, com mondoto iguol oo do Reitor.

B. Congreqoções

1) Composto pelo Diretor e Vice, os Chefes de Deportomentos e os
Presídentes de Comissões Estotutóriqs e por representqntes de docentes,
funcionórios e olunos (groduoçõo e pós-groduoçõo) eleitos pelos seus
pores de moneiro poritório.

C. Conselhos de Deportomento

1) Compostos pelo Chefe e Vice e por representontes de docentes,
funcionóríos e olunos de groduoçõo, eleitos pelos seus pores de mqneirq
poritório.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Foculdode de Zootecnio e Engenhorio de Alimentos

FZEN [S"
PROPOSTAS PARA DISCUSSAO

GOVERNANçA E ESTRUTURA DE PODER - USP

D. Comissões estotutórios

1) Composto pelos representontes de codo Deportomento do Unidode, por
docenies, funcionóríos e olunos (groduoçöo e pós-groduoçõo) eleitos
pelos seus pores de moneiro poritório.

ENCAMINHAMENTO: DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - ZAZ

l. Mqndolos

- Importonte que existo um dispositivo de impedimento desde que existo
olgum desvio ético, odmínistrotivo e nõo posso ter viés político.

- Necessidode de concordôncio de 2/3 do colegiodo oo quol o dirigente
é vinculodo. Exemplo: Reitor/CO, Diretor/Congregoçöo e etc.

- Continuor o ter o possibilidode de reconduçõo em corgos em que o
mondqto é de 2 onos (Chefe de Deportomento).

- Poro Presidêncio de Comissões Estotutóríos poderõo se condidoior
docentes que no mínimo sejom Professores Associodos.

- Jó poro Chefe de Deportomento todos os docentes incluindo os
Doutores poderõo concorrer.

il. Associoçäo enlre correirq docenle (ou melhor qcqdêmico) e correirq
odminislrolivo

- Propöe profissionolizor e externolizor o gestõo lqmbém nos Unidodes.

lll. Formos de eleiçcio

- Eleiçõo Diretq poro Reitor, Diretor e Chefe de Deportomento.

- Poro os presidêncios de Comissöes estqtutórios seriom indicodos pelo
Diretor e homologodos pelo Congregoçõo.

lV. Composiçcio de colegiodos

- Proporçõo de representoçõo de 70/15/,l5 e que os professores
Assocíodos 3 e Titulqres sejom membros notos dos congregoções.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Foculdode de Zootecnio e Engenhorio de Alimentos

w tls"
PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO

GOVERNANçA E ESTRUTURA DE PODER - USP

V. Código de Ét¡cq

- Entregor umo cópio do referido código oos olunos no momento do
motrículo (kit bixo).

- Direcionor de formo moís omplo junto oos discentes.

ENCAMINHAMENTO: SERVIDORA DA FZEA

Temo: Porlodores de Deficiênciq

Por: Glóucio Pessôq

Nõo existe nq USP, legisloçõo específico que trote deste ossunto, quondo se
trolo por exemplo, de ofostomentos necessórios pqrq pois e portodores de
olgumo deficiêncio.

Tolvez entõo, fosse o momento no Universídode, de pensormos o crioçõo de
colegiodos específicos poro trotor deste temo, tonto em nível de DRH,

estruturondo umq legisloçõo otuolizqdq boseodo em modernos conceitos hoje
jó empregqdos em vórios instituições, como tombém pensormos no crioçõo de
colegiodos o nível dos Unidqdes, subordinqdos o umq Comissõo Centrol - USP

Legol, poro que problemotizoções específicos pudessem obter moior isibilidode
e ogilidode em suos resoluções no universidode como um todo.

Por experiêncÍo pessool, reconheço que dificilmente pensoríomos neste ossunto
o nöo ser em rozöo de olgumo necessidode urgente, que foi o que qconteceu
comigo, qo ter que me ofostor do trobolho poro ocomponhomento de meu
filho em umo otividode de viogem.

Nõo hovio respoldo legol nq USP em que eu pudesse me socorrer.

Este tipo de situoçõo voi ocorrer e deve ocorrer eu muitos outros cosos que
ocobomos por nõo ter ciêncio por trotorem-se de exceções, mos ultimqmente,
o sociedode como um todo tem se sensibilizodo com tois ocorrêncios, groços o
luto de profissionois, pois e demois interessodos que divulgom lorgo corgo de
informoções sobre o ossunto poro sensibilizoçöo gerol sobre o necessidode de
ocolhermos o todos em nosso meio, independentemente de condições
especiois de vidq que possom enfrentor.

O Dio Nocionol de Luto do Pessoq com Deficiêncio, foi celebrodo no último dio
21 de setembro, e nos lembro dos desofios dos políticos públicos voltodos oos
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brosileiros com necessidodes especjqCI. A doto foi criodo em 2005, por meio do
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Foculdode de Zootecnío e Engenhorio de Alimentos

W ISF
PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO

GOVERNANçA E ESTRUTURA DE PODER - USP

Lei n" ll.l33, e escolhido pelo proximidode do início do Prímovero eo Diq do
Árvore, representondo o noscimento dos reivindicoções de cidodonio e
iguoldode de condições.

Especiolistos ligodos ò óreo de inclusõo reconhecem que entre os ovonços
observodos nos últimos onos estó o lonçomento, em 2011, do Plqno Nocionol
dos Díreitos do Pessoo com Deficiêncio - Viver sem Limite. O objetivo do plono
é melhoror o ocesso desses cídodõos o direitos bósicos, como educoçõo,
tronsporte, mercodo de trobolho, quolificoçöo profissionol, morqdiq e soúde.

Dqdos do lnstituto Brosileiro de Geogrofio e Estotístico (IBGE) indicom que
exÍstem no Brosil oproximodomente 45 milhões de pessoos com olgumo
deficiêncio, o que represento 23,91% do populoçõo Como mõe de um ropoz
especiol, como quolquer mÕe que considero seus filhos sempre especiois,
espero que esto sugestõo sejo onolisodo e contemplodo com o otençõo desto
CAECO. Como servídoro do Universidode de Sõo Poulo coloco-me ò isposiçöo

noquilo em que puder ser útil.

Finolizo esto mensogem com um ogrodecÍmento ontecipodo pelo oprecioçõo
do ideio oqui expostq e com umo segundo solicitoçõo que tolvez ojude no
irobolho conjunto do Universidode: que fosse tombém encominhqdo esto
mensogem com cópio o todos os órgöos do Universidqde que, de olgumo
moneiro, poderiom iombém coloboror no operfeiçoomento dos rocedimentos
relotivos o inclusõo no USP (DRH - drh@usp.br , USP LEGAL - usoleool@usp.br ,

SACI - otende@soci.oro.br ).

Por: Regino Mórcio Domingos Bortholin

Como experiêncio nesio FZEA, interogimos olgumqs vezes com o USP Legol e
Serviço Sociql do Compus, ocomponhondo o ocodêmico do curso de
Medicino Veterinório desto FZEA (ingressonte em 20-l 1), Nuno W. Pereiro, que
possui grove problemo ouditivo e tem muitq dificuldqde no ocomponhomento
dos oulos.

Foí distribuídq o cortilhq do USP Legol e reolizodos reuniões periódicos com
docentes ministrontes dos dísciplinos os quois o Nuno estovo mqtriculodo, poro
reloior-lhes o situoçõo especiol vivido pelo oluno e pedir opoio integrol em sqlo
de oulo, mos com todos os esforços, pouco pôde ser feito.

O qluno, desde o princípio, requerio o dispenso de frequêncio em solo de oulo,
o que hoje nõo é permitido pelo regulomentoçÕo do Universidode. Além dos
problemos físicos, o oluno tem problemos no estruturo fomilior, o que corroboro
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Foculdode de Zootecnio e Engenhorio de Alimentos

WtNP
PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO

GOVERNANçA E ESTRUTURA DE PODER . USP

porq dificultor os seus estudos, muitos vezes ele encontro-se extremomente
desmotivqdo e deprimÍdo, o ocomponhomento psicológico nesse coso serio
essenciol, entretonto, nöo dispomos deste serviço em nosso Compus, e o folto
de recursos impossibilitou esse qcesso o ele.

Poro ocomponhor olgumos qulos próticos do seu curso, foi necessório o
oquisiçõo de estetoscópio eletrônico. O processo de comprq encontrou muitos
entroves, mesmo com o boo vontode de todos os envolvidos, como encontror
fornecedores do moteríql, o que levou meses.

Mesmo com todos os dificuldodes, o qluno tem se superodo, nõo
opresentondo nenhumo reprovoçõo no seu histórico escolor e com médiq
ponderodq de 6,9, o que poro este curso pode ser considerodo bom.

Assim, entendemos o momento como propício e pertinente poro discussõo.

o
.[|,1934
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Prezado Senhor Presidente da CAECO
Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins,

Os docentes do Departamento de Ciências Básicas, Faculdade de

Zootecnia e Engenharia de Alimentos (ZABIßZEAIUSP)' reunidos na

última sexta-feira, dia 31 de outubro, deliberaram encaminhar manifestações a

respeito das alterações estatutárias no sentido das seguintes linhas gerais:

l) Composição de Colegiados

Formação dos colegiados com maior representação da comunidade

acadêmica. Representantes docentes, técnico-administrativos e discentes, sem

distinção de categorias ou subdivisões. Representação docente entre 50o/o e 7IYo;

técnico-administrativos entre 30o/o e 20o/o e discentes entre 20o/o e 10%. (Não há

um consenso em relação aos índices).

Comissões assessoras da Congre gação e Coordenadorias de Cursos seriam

representativas dos Departamentos que constituem a Unidade, e indicados por

seus Conselhos, acrescidos da representação discente e técnico-administrativos

eleitos pelos seus pares, nas mesmas proporções que as dos colegiados do

parâgrafo acima;

Câmaras, Comissões assessoras dos colegiados centrais ou Conselho

Universitário, entre outras, devem ter a mesma proporcionalidade entre as

categorias que compõem o colegiado, e eleitos entre os membros do colegiado.

2) Atribuições dos Colegiados:

Nas Unidades, os órgãos de decisão, Congregação, CTA e Comissões

estatutárias, terem maior autonomia de gestão administrativa e financeira e

proporem autonomamente, em consonância com as diretrizes dos colegiados

centrais da USP, linhas gerais em relação ao ensino, pesquisa e extensão; Nos

colegiados departamentais, Conselho do Departamento, maior autonomia na

gestão efetiva do ensino, pesquisa, extensão e nas diretrizes de contratação de

recursos humanos. As instâncias superiores, em relação aos temas de autonomia

departamental ou Unidade, funcionariam como instâncias recursais, em relação a

estas temáticas.



3) Eleição de Dirigentes

Total desvinculação dos cargos administrativos com a caneira docente.

Acreditamos ser possível alguns requisitos não acadêmicos, como tempo mínimo

de serviço na USP para alguns cargos, etc.

Os cargos principais da gestão universitária: Chef,ra de Departamento e

suplente; Diretor de Unidade e o Vice-Diretor; Prefeitura do Campus e o Vice-
prefeito; Reitor e Vice-Reitor; Seriam eleitos em chapas através de eleições

paritárias - Docentes (peso 1/3), Técnico-Administrativos (peso ll3) e discentes

(peso 1/3) das respectivas comunidades envolvidas no processo (Departamento,

Unidade, Campus e Universidade).

Os demais cargos de gestão, inclusive Pró-Reitores, seriam preenchidos

através de eleições no âmbito das comissões, câmaras, órgão, etc.

Como princípio geraI, entretanto que deva ter direito a voz, mas não direito a
voto, os membros dos colegiados superiores (Conselho Departamental,

Congregação, CTA, Conselho Universitário), em cada âmbito de gestão

universitária, que não acenderam ao mesmo através de votação paritária pela

respectiva comunidade, como seria o caso em nossa proposta dos Pró-reitores,

Presidentes de Comissão Assessoras da Congregação, etc.

4) Mandato de Dirigentes

Mandatos de quatro (4) anos sem recondução (Reitor; Prefeito de Campus

Diretor; e seus suplentes) e mandato de dois (2) anos com possibilidade de uma

recondução (Pró-Reitor; Presidente de Câmara; Presidente de Comissões; Chefe

de Departamento; Coordenador de Curso; entre outros).

Agradeço sua atenção, esperamos ter contribuído positivamente com o

debate,

Atenciosamente

Prof. Sérgio Paulo Amaral Souto

Chefe do ZAP.IFZENUSP
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Instiruto dc Ästrortontia. Geofìsica e Ciências Atmosfëricas

Of. D/ATAo/06314
MStucbl

Säo Paulo, 03 de novembro de 2014.

Prezado Senhor,

Em atendimento à mensagem enviada em 15.10,2014 pela Comissão Assessora Especial, informo
abaixo os princípais resultados da consulta realizada neste lnstituto acerca das propostas sugeridas
para o tema "Eleição de Dirigentes".

. Mais de 80% dos respondentes mostraram-se favoráveis à regulamentação do impeachment
dos dirigentes, por deliberaçäo de, no mínimo, 213 do Colegiado relevante.

. Quanto às reconduções de presidentes de comissões, membros do Co e chefes de
departamento, aproximadamente 60% mostraram-se favoráveis a essa possibilidade, porém

cerca de metade destes pontuarâm que deve haver no måximo uma recondução.
. Com relação ao exercício de cargos admlnistrativos na USP, muitos dos respondentes

indicaram ser favoráveis a mais de uma proposta Dentre as opçöes apresentadas, 42o/o

apoiam que a gestão seja profissionalizada e externalizada,29% desejam que os Professores
Associados ou Titulares possam ser eleitos para quaisquer cargos e outros 29% desejam que
a carreira docente seja dissociada da carreira administratlva.

. 71o/o desejam que os dirigentes sejam eleitos em chapa com programa.
o 83o/o säo favoráveis à supressão da lista tríplice para a escolha do Reitor e Vice-Reitor,
. 5Oo/o defenderam a ampliação da participação da representação discente e de servidores

técnico-administrativos no colégio até atingir, no mínimo. 70.15,15. Essa mesma proporção foi
também a mais votada para o caso de eleições diretas, tendo sido escolhida por 29% dos
votantes

. Quanto à composiçäo da representação docente nos conselhos departamentais e
congregaçÕes, a maioria (46%) é favorável que tsto seja defìnido independentemente da
proporçäo entre as categorias docentes,

. 460/o são favorávers à escolha dos presidentes das comissÕes estatutárias pelos membros
dessas comissões.

. 460/o preferem que as chefias administrativas seJam cargos eletivos com mandatos.

. E houve um empate sobre a questão de deixarmos a gestão administrativa/flnanceira da
Universidade a cargo de profissionais com contratos de média duração com42o/o favoráveis e
42o/o conlrários a tal proposta

Sendo o que apresenta para o momento, envio minhas cordiais saudações

Laerte Júnior

I

llmo. Sr
Prof. Dr. lgnacio Maria Poveda Velasco
Secretário Geral da
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Com ponto de pauta único e aberta a todos os membros da comunidade, a Congregação do IAU

retomou a discussão da reforma do Estatuto da USP, após a interrupção do processo desde o

inicio do segundo semestre. A manifestação da Congregação de t7/8/2012 serviu de

documento base para as discussões e formulação de propostas do IAU para a reforma do

Estatuto, nos temas específicos Eleição de Dirigentes e Natureza, Atribuições e Composição dos

Colegiados.

Durante a reunião não houve processo formal de votação e as propostas abaixo elencadas

foram consideradas consensuais, exceto aquelas que explicitamente destacadas de forma

distinta.

Sobre o tema Eleição de Dirigentes

1) O IAU defende a manutenção do modelo de gestão da USP, baseado na estrutura de

decisões colegiadas e no exercício das atividades de gestão por docentes da

Universidade.

2l Os cargos de Reitor, Vice-Reitor, Diretor, Vice-Diretor, Chefe de Departamento e

demais cargos de gestão devem continuar a ser ocupados por docentes da USP.

3) Duração de mandatos. A USP adota um princípio de renovação de seus dirigentes a

cada quatro anos que deve ser reafirmado como expressão de oxigenação e sabedoria

instituciona l.

Assim, defende-se a manutenção dos mandatos de 4 anos, sem recondução, para

Reitor e Vice Reitor, Diretor e Vice Diretor.
Pro Reitores, Chefes de Departamento, Presidentes de Comissões estatutárias e demais

cargos devem ter mandatos de 2 anos, permitida apenas uma recondução sucessiva.

Os representantes docentes nos Conselhos de Departamento, Comissões Estatutárias,

Congregações, etc. terão mandatos de 2 anos, permitidas reconduções.

Os representantes docentes nas Comissöes Estatutárias terão seus mandatos

uniformizados em 2 anos permitidas reconduções. (É necessário alterar os regimentos
de Graduação e de Cultura e Extensão)

A regra de renovação de colegiados pelo terço deve ser abolida. A memória da

Universidade é institucional e não pessoal.

Os representantes dos servidores técnico-administrativos nos colegiados terão seus

mandatos uniformizados em dois anos.
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4l Das eleições.
No Universidode
Os candidatos a Reitor e o Vice Reitor se inscreverão como chapa e apresentarão
proposta de trabalho, conforme estabelecido atualmente.

A lista tríplice será elaborada por um Colégio Eleitoral equivalente ao do atual primeiro

turno, composto pelo CO, pelos Conselhos Centrais, Congregações das Unidades de

Ensino e Pesquisa e Conselhos Deliberativos dos Museus e lnstitutos Associados,

acrescidos dos Conselhos dos Departamentos. As Unidades de Ensino e Pesquisa não

estruturadas em Departamentos serão representadas no Colégio Eleitoral por sua

Congregação e por suas Comissões Regimentais.

Para indicação dos Pró-Reitores, manter a sistemática atual de indicação pelo Reitor

mas inserindo dispositivo para que o Reitor apresenta previamente os indicados a Pró-

Reitores, com as respectivas propostas de trabalho para discussão prévia nas

Unidades.

lncluir no Estatuto o processo de consulta à comunidade, como realizado em 2013,

com a participação de todos os membros das categorias docentes, discentes e de

servidores técnico-administrativos.

Obs. Foi debatida a possibilidade de extinção da lista tríplice mas reconhece-se que a

questão ultrapassa o âmbito de competência do Estatuto.

Obs.2. Foi apresentada pela representação estudantil a proposta de eleiçõo paritária,
que não obteve consenso.

Nas Unidodes

Os candidatos a Diretor e Vice se inscreverão como chapa e apresentarão proposta de

trabalho.

O Colégio Eleitoral será composto pela Congregação da Unidade, pelos Conselhos de

Departamento e pelas Comissões Estatutárias. No caso dos Museus e lnstitutos

Associados o Colégio Eleitoral será formado pelos Conselhos Deliberativos e Comissões

estatutá rias.

A eleição de Diretor e Vice será precedida de consulta à comunidade com a

participação, não ponderada, de todos os integrantes dos segmentos docente, discente

e técnico-adm i nistrativo.
A indicação dos Presidentes das Comissões Estatutárias será realizada, a exemplo dos

Pró-Reitores, por indicação do Diretor eleito para discussão e homologação pela

Congregação de cada Unidade,

Sobre o tema Natureza, Composição e Atribuições dos Órgãos Colegiados

A representação discente e de servidores nos órgãos colegiados deve ser ampliada.

Deve-se garantir a representação discente tanto da graduação quanto da pós-

graduação em todos os órgãos colegiados, de forma a contar, no mínimo com L aluno

de graduação e 1 de pós.

Não houve tempo para aprofundamento e consenso das discussões relativas ao

percentual das representações, mas levanta-se a possibilidade de experimentar formas

com as proporções 7O/I5/L5 ou 60 / 20 / 20, com a possibilidade de revisão após um

período a ser determinado estatutariamente.
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A representação discente insistiu na proposta de paridade que, novamente não obteve
consenso.

5) Da composição do CO

O IAU apoia a proposta de que os Museus e lnstitutos Associados estejam

representados no CO por seus Diretores.

Unidades de Ensino e Pesquisa continuarão representadas no CO por seu Diretor e por

um representante da congregação.

São Carlos, 03/LL/74
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of . AAc.27 / IB / 03.1L.2014

n¡Rcn¡Ír'tco REIToR

A Egrégia Congregação do Instituto de Biociências, em sua 399"

reunião ordinâria rcalizada ern 3I/lO/2OL4, discutiu os temas propostos pela

Comissão Assessora do Conselho Universitrário (CAECO) sobre estmtura de

poder e governança na USP e aprovou as seguintes sugestöes:

1) alteraçåo dos artigos do Estatuto e do Regimento da para que a eleiçåo para

escolha dos Diretores e Vice-Diretores de Unidade siga os lrresmos

procedimentos da eleição para Reitor e Vice-Reitor da USP;

2) alteração do artigo 260 do Regimento Geral de for,rna que os docentes em

férias ou licença-prêmio não sejarn contados para o quorum das reuniões

de órgáos colegiados.

Sem mais, entio meus protestos de respeito e consideração.

WELINGTON

Vice-Diretor no

Prof. Dr. ll[ARCO ANTONIO ZAGO

MagnÍfico Reitor

Ijniversidade de Sáo Paulo

ALHO DELITTT

da Diretoria

I
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊ,NCIAS BIOMÉDICAS
Cidade Universitária'Armando de Salles Oliveira"
Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 - Cep.05508-900 São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (55) (1 1) 3091-7438
e-mail: icbsedir@icb. usp,br

Sáo Paulo, 03 de novembro de 2OI4
of.D.7712oL4
JCB/jlm

Prezado Professor,

Em atenção à Circular.Sc/CAECO f 86, encaminhamos

a essa Secretaria Geral as diversas manifestações sobre a matéria, recebidas

de Departamentos deste Instituto.

Nesta oportunidade, reitero votos de apreço e

consideração e, desde jâ, agradeço a valiosa colaboraçã.o.

Cordialmente,

Prof. Dr. Jackson Cioni Bittencourt
Diretor ICB USP

Exmo. Sr.
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
DD. Secretário Geral da Universidade de Säo Paulo
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DEPARTAMENTO DE

UNIVERSIDADE DE sÃo PAULo
/*peusn

São Paulo, 31 de outubro de 2014.

Of.BMM e BMP-00U14

llmo. Sr.

JACKSON CIONI BIfiENCOURT

Diretor do lnstituto de Ciências Biomédicas - USp

Senhor Diretor,

lnformamos a Vossa Senhoria que nos dias 08 e 15 de setembro de 2014 os

Docentes do Departamento de Microbiologia e Parasitologia participaram de reuniões plenárías

para discussão sobre a reforma do Estatuto da USP e após serem levantados diversos pontos,

foram destacados os seguintes:

/ Estatuinte independente do Conselho Universitário: A estatuinte deveria ser

composta por representantes das categorias de docentes, discentes e funcionários, eleitos por

seus pares, sem a possibilidade de participação de membros do Conselho Universitário;

/ Princípios gerais: A Universidade necessita de uma gestão eficiente e ética. A

plenária indica a necessidade de definir princípios gerais, mais do que sugestões pontuais, para

nortear a gestão da Universidade.

Os docentes concluem que há necessidade de mais discussões sobre o assunto

no âmbito do lCB, para que seja elaborado um único documento com as propostas do lnstituto.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações,

Atenciosamente,
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Profa. Dra. MARILIS DO VALTE MARQUES

Vice-Chefe do Depto. de Microbiologia
(em exercício)

Prof. Dr. MARCETO URBANO FERREIRA

Chefe do Depto. de Parasitologia

c¡dade Universitária'Armando de Salles Oliveira', Butantã, São Paulo, SP Av. Professor Lineu prestes, 1g74 - tcB il - oSsoa ooo
Departamento de Parasitologia e-mall: secrebmp@icb.usp.br , Tetefone (11) 3091-2262 . Fax (1i) g}gl-7417



Departamento
de Anatomia

ICB-USP

Departamento de Anatomia
lnstituto de Giências Biomédicas - Universidade de São Paulo
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"
Av. Prof LinEu Prestes, 241 5 - São Paulo, SP - Brasil - CEP 05508-900
Tel:55-11 3091-7647 Fax: 55-'11 3091-7366

OF,BMA. 069 Säo Paulo, 0B de outubro de2014

l.C.B. Protocolo, em

Senhor Diretor

Conforme deliberaçäo da Congregaçäo de 02 de julho, o Conselho do Departamento de Anatomia-

reunido em sua 376a sessäo datada de 25 de setembro de 2014 analisou a documentaçäo

apresentada pela Comissão Assessora Especial do Conselho Universítário, Após a reflexâo

apresentamos alguns itens relevantes que devem ser reconsiderados:

i) Que haja discussöes mais dinâmicas e frequentes sobre o Regimento e o Estatuto da

Universidade;

¡i) Profissionalização da administraçäo da Universidade e das Unidades;

íií) Facilitaçäo na gestão dos concursos para ingresso de novos docentes, como por exemplo:

através da analise dos currículos dos candidatos por especialistas externos;

iv) 0 estabelecimento de fundaçöes apensadas aos institutos/faculdades;

v) Retirar dos docentes atribuiçoes que são inapropriadas, exemplo: Comissão de Sindicância,

CIPA, Comissão Resíduos Químicos;

Atenciosamente

.--- \- .L^',-,..^ C.b
Prof.Dr, NEWTON SABINO CANTERAS

Chefe do Departamento de Anatomia, ICBUSP

INSTITU TO DE CI-ÊNCIAS BIOMÉDïCA5'Q
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lmo. Sr,

Prof. Dr. JACKSON ClONlBIITENCOURT

Díretor do lnstituto de Ciências Biomédicas da

Universidade de Säo Paulo

São

Prof.
lnstituto dê

USP



Departamento de

FISIOLOGIA
E BIOFíSICA 4t4|tos

OÍ,BMB.12s
São Paulo, 20 de outubro de 2014.

üLl l
Senhor Diretor,

l.C.B. Protocolo, cm

Vimos informar a Vossa Senhoria que o Conselho do Departamento de

Fisiologia e Biofisica reunido na data de 14 de outubro do corrente, em sua 285" sessão,

apreciou os temas sugeridos pela Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário e

constatou que deve haver maior clareza e direcionamento da discussão, incluindo itens mais

específicos, para conduzir uma discussão mais profícua e emissão de sugestões que

contribuam defato para o aprimoramento da Universidade.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Dr. U Fabres Machado
Tltular

Chefe do Depto. de Flslologla e Eloflslc¡
lnstituto de Ciências Biomédicas

Univenidade de São Paulo

{NSTtTUTO
.9'......ç+ãñ.

DE CtÊNCIAS BtOMÉDTCAS

Ilustríssimo Senhor
Prof, Dr. Jøckson Cioní Bíttencourt
Díretor do Instítuto de Cíêncíøs Bíomédícas
Uníversídøde de São Paulo

São Paulo,

Prof. J
Diretor do

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
lnstituto de Ciências Biomédicas

Departamento de Fisiol,ogia e Biofísica
Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - CEP 05508-900 - Sáo Paulo, SP

Tet: (11) 3091.7239 - Fax (11) 3091.7285
www.fisio.icb. usp. br

,lo t

de Biomédicae
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Cidade Universitária 'Armando de Salles Oliveira", Butantà, São Paulo, SP ' Av. Professor Lineu Prestes, 1524 - lCB I - 05508 000

DepartamentoBiologiaCelularedoDesenvolvimento .eppiva@uspbr'Telefone(11)3091-7250

of. BMc.o56 | L4. Sao Paulo, 18 de junho de 2OL4.

ni
r,c.B. Protocor o, on *1"!:-.ør,^*þ:-*.-1" zo-17

Senhor Diretor.

O Conselho do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, em reunião

reafizadaern L6l06/ 14, discutiu os tópicos sugeridos pela Comissão Assessora Especial

do Conselho Universitário (CAECO), para preparaçáo de processo de reforma do estatuto

da USP.

A d.iscussáo destes temas foi baseada em parecer elaborado por Comissáo

Departamental, formada pelos Professores Telma Ma¡ia Tenório Zotn, José Machado

Cunhp d.a Silva e José Cesa¡ Rosa Neto. Após extensa discussäo, foi elaborado o

documento anexo para apreciação da Congregaçáo.

. ,fenciosamente.

Ex-o Sr.
Prof. Dr. Jackson Cioni Bittencourt
DD. Diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo.

Vice-Chefe
Biologia Celular e do Desenvolvimento, ICB/USP.

Dr $rry Gastaldoni Jaeger
er4 exercício do Departamento de

.latat¡aaaa.a.aa

Sâo Paulo,

prof.
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Dl¡cror to de Þi^- ¡ ,
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cidade universitária "Armando de salles ol¡veira", Butantã, sáo Paulo, sp . Av. professor Lineu prestes, 1s24 - lc} I - 0s508 0oo
DepartamentoBiologiacelularedoDesenvolv¡mento .eppiva@usp.br.Telefone(1 1)3091-7250

Estatuto da USP

Introdução

visão Geral: concordamos que o Estatuto da USP deva ser periodicamente revisado, por
exemplo a cada década. Alguns pontos contidos no Estatuto engessam as atividades
acadêmicas' Por exemplo, constava no Estatuto que as atualizações anuais da Bibliografia
dos cursos devem ser aprovadas pelo CoG. Esse é 

"p.n", 
um dos exemplos. para mudar

esse procedimento que consideramos cerceia as atividades de graduaçao e sobrecarrega o
Conselho de Graduação, foi necessário levar a questão ao Conselho Universitário e alterar o
Estatuto' Em uma Universidade da dimensão da USP obter espaço para incluir um tema
dessa natureza na pauta do co não é trivial. situação similar envolve também os demais
conselhos Centrais. Ressaltamos ser essencial que o processo de revisão do Estatuto de fato
seja consolidado. Experiências anteriores p.ex. a discussão sobre as Fundações da USp,consumiram 01 ano de trabalho de vários docentes e, lamentavelmente, nada foi
concretizado.

Itens para a Discussão e propostas

1,: Missão e princípios da Universidade

Consideramos que os princípios gerais inclusos nos documentos de criação da USp em 1934
continuam válidos e são listados a seguir exatamente como consta no documento original:
"Missão da USP (Documento de criação-L934)

1: Promover a investigação científica, e estimular a produção literária e artística
2: transmitir, pelo ensino, conhecimento de valor curturar;

3: formar técnicos e profissionais em atividades com base científica, literária e artística
4: divulgar as ciências, as letras e as ates

5: estimular a cooperação no trabalho intelectual ,,

Uma direção que se poderia acrescentar é: "Decisões conjuntas levam a acerto maior,,
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Quanto a Graduação acreditamos que a direção dos documentos da uNESCo transmite demodo excelente o papel da univeriidade: "A formação de recursos humanos solidamentequalificados continua sendo a função essencial da universidade. A articulação entreatividades de pesquisa e de ensino, nos níveis de graduação e pós-graduação, consagrandocritérios de mérito e qualidade, tem o traço marcante da universidade, por isso, deve sercontinuadamente aperfeiçoada. É¿¡nda essencial que a universidade desenvolva ações quevisem a desenvolver a Responsabilidade social dãs seus alunos, particularmente porquenão é aceitável que se negligenc a da Educação Superior sobre asociedade por meio do impacto no , científico e cultural, Diante dissoa educação superior não deve ser os.

2: Gestão, transparência e respoñl'abilidade fiscal:

É essencial a divulgação de relatórios financelros semestrais. Esses devem ser públicos.Públicos' os conselhos centrais também devem apresentar relatórios acadêmicos efinanceiros semestralmente.

3: Eleição de Dirigentes: concordamos com o já decidido que a eÌeição dos Diretores deunidades seja decidida pela sua comunidade abolindo-se a construção da lista tríplice e aindicação pelo Reitor

4: Natureza, atribuições e compoSição dos Colegiados:

um dos pontos que consideramos devem ser implantados é o limite dos mandatos dospresidentes das comissões centrais. Atualmente não há limite para a recondução dospresidentes das comissões Acadêmicas nos conserhos centrais.
consideramos ainda que um Presidente de conselho central deve ter progredido em suacarreira acadêmica pelo menos até a Livre-Docência. Trata-se de uma atividade que requermuita dedicação e experiência acadêmica.

5: Carreiras e Regimes de Trabalho:

rsidade é v
Médicos e

na nossa

6: Autonomia e organização das Unidades e órgãos.

Esse é um tema de muita importância para a maior fluidez das atividades acadêmicas. Emnossa visão, a organização das Unidades pode abrigar peculiaridades, mas, não deve serapartada de direções gerais da Universidade.



7: Formade deliberação das alterações estatutárias

os Conselhos Centrais discutissem sobre as
para uma discussão mais abrangente. Dado a
estões não temos boa expectativa de uma
Universitário. Grupos de Trabalho costumam

B: ÉtÍca na Universidade

considerando a importância desse tema, por iniciativa da pró-Reitoria de Graduação ocódigo de Ética da universidade foi reeditado e distribuído, a partir de z¡.J.Zpara todas asunidades' o documento foi também entregue a todos os arunos ingressantes na nossauniversidade' Foi ainda solicitado que constasse na página de cada uniaaae. com o apoioda Procuradoria Geral da usP, a Pró-Reitoria de Graduação construiu um Manual deorientação disciplinar para a Graduação. Nesse estão esclarecidas dúvidas e respondidasquestões enviadas pelas unidades da usP por meio de seus representantes no conselho deGraduação.

9: Ensino, pesquisa e extensão, em reuniões da congregação deste Instituto:

feiçoar e corrigir rumos é essencial que os
Centrais sejam discutidos em Congregações
maneira existiria de fato um espaço para
iando a visão crítica e o avanço acadêmico,

São Faulo, Maio de 201_4

Telma Maria

4fipeusp
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Ref: Propostas à CAECO

São Paulo, 29 de Outubro de 2014.

Prezado Professor,

Com referência à comunicação "ESTRUTURA DE PODER E GOVERNANçA

NA USP" de 15 de Outubro dirigimo-nos a V.Sa. para informar que o lnstituto de Energia e

Ambiente da Universidade de São Paulo, por deliberação de seu Conselho Deliberativo,

convidou seus Docentes, Funcionários Técnicos e Administrativos e Alunos a enviar

contribuições e realizou reunião, com a participação de representantes das três categorias, no

dia 24 de outubro para acolher todas as propostas recebidas para envio à Caeco, que seguem

em anexo.

Com protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,

P Professor Tassinari

Diretor Vice-D

Ao
llmo. Senhor
Professor Doutor lgnacio Maria Poveda Velasco
DD Secretário Geral
Reitoria
Universidade de São Paulo

CC: CAECO - Comissão Assessora Especial
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Propostas da comunidade IEE/USP à CAECO - Comissão Assessora Especial

Pela Diretoria:

1. Assento dos Diretores dos lnstitutos Especializados e Museus no Conselho Universitário.

2. Assento dos Representantes dos lnstitutos Especializados e Museus nos Conselhos Centrais.

3. Alteração da governança, com um reequilíbrio entre centralização e descentralização das

decisões sobre obras, investimentos e compras e níveis de responsabilidade dos dirigentes:

Em obras a SEF seria responsável pela observância da ocupação do espaço físico nos

termos do Plano Diretor dos Campi e das Unidades. lsso inclui a aprovação do projeto

arquitetônico conceitual, definindo a implantação das edificações, a exemplo do que faz

a prefeitura de São Paulo, que, pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, apenas aprova o
projeto arquitetônico, Os projetos básicos e executivos e especificações bem como a
construção seriam de responsabilidade descentralizada, podendo ser contratados, assim

como a fiscalização da execução junto a empresas habilitadas.

- Descentralização das decisões de administração e finanças. Em todas as organizações
há uma definição de atribuições e responsabilidades descentralizadas, com autonomia
total. Não há sentido em fazer um rigoroso processo para eleger dirigentes que no

exercício de suas obrigaçöes não tem autonomia alguma. Devem ser definidos níveis de

autonomia de decisão em termos de execução financeira e outras, garantindo a

observância do orçamento aprovado e o ritual de aprovação dos projetos. lsso requer
descentralizar o apoio jurídico.

- Compartilhamento da aquisição de bens e serviços de interesse comum para as

unidades e órgãos: A escala da USP permite tirar proveito para comprar materiais, bens

e serviços, incluindo passagens, de forma compartilhada, com entrega e suprimento
diretamente às unidades e órgãos pelos fornecedores no regime "just in time".

Pelos Docentes:

1. Fusão das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação

Como o maior volume das pesquisas desenvolvidas na USP estão associadas aos

Programas de Pós-Graduação, a fusão das Pró-Reitorias vai garantir maior sinergia e

alocação otimizada de recursos.

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Universitária - São Paulo - Brasil - 05508-010 - T: (11) 309I-2507

www.iee.usp.br
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Pelos Discentes:

1l Princípios, Responsabilidade Social e Missão

Princípios - É imponante que constem como princípios da Universidade de São Paulo,

além da autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial
(1), o compromisso com uma sociedade democrática, soberana, desenvolvida, com
participação popular e justiça social (2); a gratuidade do ensino e a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão (3); a promoção de valores democráticos e da

cidadania (4); uso de métodos de gestão democrática, participativa e transparente (5);

valorização de iniciativas capazes de promover avanços ao setor produtivo e aos
serviços públicos (61; compromisso com o desenvolvimento econômico socialmente
justo e ambientalmente responsável (7); integração no sistema nacional de ensino,
considerando a realidade estadual (8).

Missão - A missão da Universidade deve ser a de oferecer, para a sociedade paulista e

brasileira, recursos humanos de alta qualidade nos diversos campos do conhecimento e

abrir novas fronteiras do conhecimento em apoio ao desenvolvimento do setor
produtivo e dos serviços públicos, ajudando a superar entraves ao desenvolvimento do
estado e do país. Esses recursos humanos devem ser formados sob preceitos éticos,
valorizando as ideias de nação, integração nacional e latino-americana, solidariedade
internacional, humanidade, ciência, inovação e empreendedorismo.

Autonomia - A autonomia universitária é um dos mais importantes institutos do
ordenamento jurídico brasileiro. A autonomia não quer dizer, entretanto, que a

Universidade é um território isolado do resto da Sociedade. Ao contrário, a autonomia
deve ser valorizada como instrumento que garante à comunidade acadêmica uma

interação diferenciada com a comunidade do entorno e com os interessados no ensino
público, em especial o setor produtivo, associações de usuários, unidades do serviço
público e outras formas de organização social. A autonomia deve ter como expressão
máxima a garantia de participação da comunidade acadêmica nas decisões e a não-
intervenção do governo estadual. Nesse sentido, destacamos como medida de inteira
justeza o fim da lista tríplice e a Eleição direta para a Administração Central da

Universidade, garantida a participação da sociedade civil interessada.

Regime Disciplinar - É importante atual¡zar o regime disciplinar da Universidade e, em

consonância, seu código de ética. Ambos documentos devem ser atualizados em termos
concretos e guardar estreita ligação, de forma que o regime disciplinar não seja um
instrumento de perseguição política nas mãos da Administração e o Código de Ética não

seja letra morta pelo corporativismo.

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Universitária - São Paulo - Brasil - 05508-010 - T: (11) 309t-2507

www.iee.uso.br
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Relação com a Sociedade civil - Uma instituição pública da importância da USP não
pode se isolar do tecido social como tem acontecido. Além de abrir as suas portas para a

vivência saudável no Campus, a Universidade deve permitir que a Sociedade Civil
Organizada participe das suas decisões administrativas, como qualquer órgão público.
Além disso, é de vital importância a participação da Sociedade Civil nos colegiados com
função sindicantes, como no Conselho de Ética, por exemplo, reduzindo o impacto do
corporativismo nas sindicâncias.

Políticas de Expansão, Acesso e Permanência Estudantil - Como parte essencial da

estratégia de garantir a presença e integração de todos os setores sociais na

Universidade, as políticas de assistência devem ter atenção redobrada, com rubricas
orçamentárias próprias. Essas políticas devem ser encaradas como atividade-fim da

Universidade, uma vez que respondem à consecução dos seus princípios. Sem se

desresponsabilizar com o assunto, a Universidade poderá estabelecer convênios com
outros órgãos públicos e/ou provados para aumentar a oferta de Assistência estudantil.
Por exemplo, a Universidade poderá conveniar com órgãos da Habitação para a

construção de moradias universitárias.

2l Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão Universitária

A Universidade de São Paulo deve basear-se na indissociabilidade e gratuidade das

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, promovendo e estimulando a
pesquisa científica e tecnológica, bem como a produção de pensamento original no
campo da ciência, da tecnologia, da arte, das letras e da filosofia, e colocando ao alcance
da sociedade, sob a forma de programas, projetos de extensão e cursos nos diversos
graus, a técnica, a cultura e o resultado das pesquisas que realizar.

Sob a inspiração de seus princípios, a Universidade de São Paulo deve estudar os
problemas sociais, econômicos e ambientais da sociedade paulista e brasileira, com o
propósito de apresentar soluções, garantindo a integração étnico-racial e social.

Também deverá valorizar, no processo de ensino, pesquisa, extensão, difusão cultural e
divulgação científica uma consciência ética, valorizando as ideias de nação, integração
nacional e latino-americana, solidariedade internacional, humanidade, ciência,
inovação e empreendedorismo.

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Universitária - São Paulo - Brasil - 05508-010 - T: (11) 3091-2507

www.iee.uso,br
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3) Gestão, Transparência e Responsabilidade Fiscal

Transparência - A Universidade de São Paulo e suas unidades administrativas deverão
adotar métodos de gestão compatíveis com a Lei ne12.527 de L8/7L/n, garantindo a
lisura e a possibilidade de análise pública da disponibilidade financeira e da execução

orçamentária da Universídade.

Gestão Colegiada - As decisões deverão ser exaradas por conselho competente,
garantida a participação efetiva das quatro categorias da comunidade acadêmica
(Servidores Professores, servidores técnico-administrativos, Discentes de Graduação e
Discentes de Pós-Graduação).

Os conselhos gestores de quaisquer níveis serão responsáveis, civil e criminalmente, por

decisões contrárias à Lei e ao Estatuto.

Fundações - A administração das unidades e a administração central poderão contar
com fundações de apoio, desde que seus conselhos diretores/fiscais contem com a

participação das quatro categorias.

Fundações particulares que tenham fins lucrativos ou que prevejam distribuição de

haveres entre seus membros/dirigentes poderão exercer atividades na estrutura física da

Universidade desde que remunerem a unidade administrativa conforme tabela
previamente definida pela administração colegiada da unidade.

Associações privadas sem fins lucrativos, com finalidades acadêmicas, científicas,

culturais e de representação poderão ser isentas de custos, conforme decisão do

colegiado. Poderão, ainda, conforme decisão de ambos colegiados, receberem recursos
da Fundação de apoio.

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Vivência Universitária - Considerando o déficit
democrático acumulado pela história recente da Universidade, propomos a criação de

uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Vivência Universitária, que seja capaz de

responder às demandas de acolhimento e permanência de Estudantes migrantes e

imigrantes, garantindo a convivência saudável no Campus e possibilitando a pluralidade
na composição social do corpo discente. Essa pró-reitoria deverá englobar as funções das

Superintendência de Assistência Estudantil e outras funções administrativas correlatas.

i'["-fi- ¿.-
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Gestão do Fundo de Reserva - Considerando os princípios da Administração Pública,

consideramos desnecessária a existência de um Fundo de Reserva sem fins específicos.

Eventuais fundos podem e devem ser criados com objetivos específicos e métodos de

gerenciamento definidos nos seus Regimentos próprios, por ocasião da sua composição.

O atual fundo de reserva deve ser incorporado ao Orçamento Unificado e suas sobras

devem compor o orçamento seguinte, observando-se as normas de Direito Financeiro

Público estipuladas pela Lei 4320/64 .

Composição do C.O e outros conselhos deliberativos - É preciso garantir, no mínimo, a

composição da LDB, que preconiza que a participação docente nunca será maior do que

7O% na administração universitária. Também é preciso criar mecanismos que

possibilitem às unidades a eleição de representantes nos Conselhos Centrais sem

acumular com as funçöes de Direção/Administração da Unidade, garantindo que o

Docente eleito tenha mais tempo para se dedicar às funções docentes e não

exclusivamente às funções administrativas. Por fim, é preciso que os representantes no

Conselho Universitário sejam eleitos em processos paritários, de forma que os

representantes de cada unidade representem o conjunto real das opiniões de cada

unidade.

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Universitária - São Paulo - Brasil - 05508-010 -T: (11) 3091-2507

www.iee.uso,br
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POSICÃO DO INSTITUTO DE QUíMICA SOBRE A ESTRUTURA DE COLEGIADOS E A

ESCOLHA DE DIRIGENTES

1. Princípíos

As universidades são instituições da Sociedade Civil constituídas para apreender, criar e

transmitir o conhecimento, funçöes primordiais que as legitimam perante a sociedade. Essas

funçöes são predominantemente exercidas pelo corpo docente, constituído por pessoas em

diferentes estágios da carreira, na qual aqueles que galgaram as posições mais altas são os que

mais têm experiência, decorrente de uma vida de produção acadêmica - científica, cultural ou

a rtística.

Portanto, os postos de direção dos departamentos, das unidades e da própria universidade

devem ser exercidos pelos docentes que demonstraram em sua vida acadêmica dedicação ao

ensino e à pesquisa, uma vez que o dirigente acadêmico não é mero administrador de recursos

e pessoal, mas alguém com visão cultural ampla que lhe permita traçar rumos consistentes

com a função da universidade e tomar decisões fundamentadas tão somente no mérito e na

excelência acadêmica.

2. Composição dos colegiados

Em decorrência dos princípios expostos, a maioria dos membros dos colegiados deve ser

oriunda do corpo docente, com representação maior dos professores mais titulados que são os

que alcançam posições mais elevadas pelo mérito acadêmico e pela experiência resultante do

trabalho diuturno. Os docentes são escolhidos por concursos de provas e títulos para ensinar e

pesquisar, além de estabelecer políticas educacionais em suas áreas de especialização. São

agentes indispensáveis para que a universidade persiga sua missão de pesquisar, inovar e

ensinar. Salvo raras exceções, os docentes permanecem na instituição até a aposentadoria e,

portanto, possuem vínculo permanente com a instituição.

Os estudantes, sejam de graduação ou de pós-graduação, para quem a universidade está

voltada a fim de formar quadros para o país, são escolhidos através de processos de seleção

para estudar com intuito de adquirir conhecimentos para sua futura vida profissional e não

para governar a universidade.

Os servidores não docentes, que exercem importante atividade-meio, são selecionados para

fins administrativos ou técnicos muito específicos, não se lhes exigindo a formação requerida

para um docente.

Portanto, os servidores não docentes e os estudantes devem manter representações

adequadas a fim de expressar sugestões e alertar os órgãos colegiados para necessidades

específicas.

Fundamentada nessa análise, a Congregação do lnstituto de Química é favorável à

manutenção da atual composição dos colegiados, julgando que essa composição expressa

princípios de mérito acadêmico e, ao mesmo tempo, dá aos diversos atores da universidade

possibilidade de livre atuação e representatividade. Alerta ainda que a tendência de inchaço



das estruturas acadêmicas universitárias não assegura sua eficiência e, normalmente, promove

seu esvaziamento.

3. Eleição dos dirigentes

O lnstituto de Química julga que a forma atual de eleição de Chefes e Diretores obedece aos

princípios expostos e pede a manutenção das regras atuais.

Quanto ao Reitor, o lnstituto de Química enfatiza que entende ser esse cargo mais do que

meramente administrativo, exigindo que seja preenchído por um docente com visão de

educador e capacidade de criar e aperfeiçoar as condições de ensino e de pesquisa, além de

ter trânsito junto às autoridades governamentais e demais lideranças da sociedade. O Reitor,

dentre todos os docentes, representa a universidade e deve ser aquele que seja respeitado na

socíedade por sua demonstrada capacidade de liderança acadêmica tanto na pesquisa quanto

no ensino.

Em face desses princípios, o lnstituto de Química considera que a atual forma de escolha do

Reitor dá às diversas unidades acadêmicas a ampla possibilidade de expressar suas opiniöes

sobre a gestão da universidade não havendo necessidade de alteração do quorum eleitoral.

Note-se que esse sistema baseia-se nas Congregaçöes, em cuja composição se assegura a

representatividade acadêmica, como pilares do sistema de escolha do dirigente máximo,

evitando-se assim possível ingerêncía de interesses alheios à universidade.

Congregação do lnstituto de Química da USP

30 de outubro de 2Ot4
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Assunto: contr¡buições do Museu Paulista para a Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário

(CAECO) sobre o debate de estrutura de poder e governança na USP, conforme solícitado em 15 de

outubro.

Prezado Professor,

O Conselho Deliberativo do Museu Paulista, reunido no último dia vÍnte e dois de

outubro, reitera a sugestão enviada em março deste ano, quando se iniciaram os debates sobre estrutura

de poder e governança que consubstancíará a reforma do Estatuto da Universidade- Sugerimos, portanto, o

que segue:

l. Representação nos colegiados centrais:

1.1 Quanto à representação no Conselho Universitário - CO: pleiteia-se que cada uma das quatro

unidades-museu seja representada por seu Diretor e por um representante de seu Conselho Deliberativo,

uma vez que este último se equipara às Congregações das unidades de ensino.

1,.2 Quanto à representação no Conselho de Cultura e Extensão - CoCEX: pleiteia-se que os

representantes passem a ser os presidentes das Comissões de Cultura e Extensão de cada museu e não

mais seus respectivos DÍretores.

1..3 Quanto à representação no Conselho de Pós-Graduaçäo - CoPGr: pleiteia-se que cada museu que

tenha ou venha a ter programa próprio de pós-graduação passe a ter seu representante nesse Conselho e

não maîs um único representante pära todos os museus que preencham este requisito

I\{USEU PAULTSTA
I ¡ l. f 1/ l-l ll..r- I D,\ t) l¡: l-¡.¡: S i t > p..r U l-t I

Sède Administrativa: Rua Brigadeiro Jordão. 149

lpiranga - Sáo PauloiSP - CËP 042111-000

Tel.: (01 1Ì 2273-4350

fi4useu iem obras):

Parque da k'depençlência

Ipiranga - São P¿ruloiSF

mp@usp.br

hllp:/Jwyr+,mp.usp.br



7.4 Quanto à representação no Conselho de Graduação - CoG: pleiteia-se que cada museu tenha

representante próprio e não mais um único representante para os quatro museus, uma vez que em todos

efes os docentes se responsabilizam por parte da formação de alunos de graduação, seja por meio das

disciplinas optatívas e por vezes regulares que ministram, seja pelos estágios e pesquisas que orientam

neste nível.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de consideração e

apreço.

Atenc

[,TUSEU PAULISTA
u)iwÌ:¡riirI'-.\DB nr: s,ir> p,tt. t.tl

llmo Sr.

Prof. Dr. lgnácio Maria Poveda Velasco

Secretaria Geral / USP

Sede Adrrhistrativa: R¡"ta Bngad€iro Jordãc. 149

lpiranga - São PauloiSP - CEP 04210-000

Tel.: {011} 2273-434{

lV'tuseu {em ohrasì:
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Walbe Ornstein

Diretora do Museu Paulista
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oF.Drfr ìt;8,07 I _ùat t70l I

Senhor SecretÉrlo Gerel,

Referimo+rog å Ci rc. SC'/CAECO¡86 I M F4//j ls,

Seguem, pois. as manifesteções dos dooentes do Museu de Zoologia apôs reunlåo
havida no dia S1/10 p p. no que bnge å estrutura de poder I gpì/emançä na USP.

I i¡landator de Didgånbû

Favoråvels ao mandato de 4 anoe para Reltor, VrcÊ-Fgitor e Diretor de Unidade sem
poeeibilidade da rcabiçäo,

Favoráwb ao msndato de 2 anos e reconduçäo dos demais cargo€ dirigentcs,

Fevoráveb a quê os Pro-Reitores sejam hdirxdoe pelo Reitor e honrologador peh
Conselho Universitårio.

llAæoelacåo cnbu clrrrin doccnb a crrroirn admlnl¡treüve

FavorÉvais a para todos os cârgos dirþentes"

f . Fevotåvels a associâçåo Êntrê caneira docente e canaira administrativa nos
seguintes termoe;

. Reitor e Vice-Rsitor:Trtular
r Pro'Reitoree: Titular
r Diretor e Vice-Diretor de UnHa'de: Associådo (sem dietinção cntre 41, A2 e A3)

c Titular
r Prssidència de Oomissåo esbtutárla: Prsfeesor Doutor, As¡ociado e Trtulår
. Cheúe de Dapartamento: Professor Doutor, Associado e Tihrhr

2. Eleafrvoráveis a dbsociaçäo Ëntre caneira doccnte e caneire admlnittrativa
('profiaelonelÞEr e extemallzar a geetão - axecutivo cxtsrno å USP'). leto ponque urn
cxccutruo cxtcmo å USP terå e fará exercs eua prÉpria visâo de i#ntidade e mlssåo
institucionan, tenha sua vklåo ou não ederêncie å perspectiva rnobilizdo,ra usplana-

lll fu formea de elelgåo

F¡voråvsb a eleiçåo de Reitor e Diretor atravée da forrna$o de drapa cflï programa

P 8r¡rl
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oF.DtR M2.078 03/1 1/2014

Senhor Secretário Geral,

Referimo-nos à Circ.SG/CAECO/86 IMPV/jls

Seguem, pois, as manifestações dos docentes do Museu de Zoologia após reunião
havida no dia 31110 p.p. no que tange à estrutura de poder e governança na USP.

I Mandatos de Dirigentes

Favoráveis ao mandato de 4 anos para Reitor, Vice-Reitor e Diretor de Unidade sem
possibilidade de reeleição.

Favoráveis ao mandato de 2 anos e reconduçäo dos demais cargos dirigentes.

Favoráveis a que os Pró-Reitores sejam indicados pelo Reitor e homologados pelo
Conselho Universitário.

ll Associação entre carreira docente e carreira administrativa

Favoráveis a obriqatoriedade de reqime de RDIDP para todos os cargos dirigentes.

1. Favoráveis a associação entre carreira docente e carreira administrativa nos
seguintes termos:

. Reitor e Vice-Reitor: Titular

. Pró-Reitores:Titular

. Diretor e Vice-Diretor de Unidade: Associado (sem distinçäo entre A1, A2 e
e Titular

o Presidência de Comissão estatutária: Professor Doutor, Associado e Titular
. Chefe de Departamento: Professor Doutor, Associado e Titular

2. Desfavoráveis a dissociação entre carreira docente e carreira administratir$
("profissionalizar e externalizar a gestão - executivo externo à USP"). lsto porque uhl
executivo externo à USP terá e fará exercer sua própria visão de identidade e missfur
institucionais, tenha sua visão ou não aderência à perspectiva mobilizadora uspiana

lll As formas de eleição

Favoráveis a eleição de Reitor e Diretor através da formação de chapa com programa

Avenido NozoÉ,481 lpirongo CEP 042ó3-000 Sõo Poulo SP Brosil

ou Coixo Posbl 42494 CEP 04218-970 Sõo Poulo SP Brcsil

Telr (55 t ll 20ó5-8100 Fox (55 I ll 20ô5-81l3 www.mz.usp.br
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão preto

"fl"

o
1934

Ribeirão Preto, 22de outubro de2014.

Ao Senhor
Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins
CAECO
Secretaria Geralda USP

Prezado Presidente,

Em reuniåo realizada no dia 2211012014, os Prefeitos dos Campi da USp
discutiram os temas relacionados à Eleição de Dirigentes e à Natureza, atribuiçöes e
composição dos colegiados.

Encaminhamos as sugestôes apresentadas para alteraçåo no Estatuto da

USP/ Regimento Geralda USP.

1. DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS

l.l.Alteração de mandato de representantes junto ao Gonsetho Gestor.
Alterar o mandato dos representantes docentes e servidores técnicos e administrativos junto
ao conselho Gestor, passando de 2 anos para 1ano, admitida uma recondução

1.2. Avaliar os impactos da necessidade de infraestrutura sobre novos cursos.
Toda proposta de criaçäo ou ampliaçåo de curso de graduação e/ou programa de pós-
graduação e de extensåo universitária deverá passar pelo Conselho Geslor do Campus para
que seja emitido parecer sobre a demanda referente à infraestrutura.

1.3. Alteraçäo da Resolução no. 5871 ,de 2il09t2010=
// - Apresentar à Reitoria anualmente, Relatório de Atividades, aprovado pelo Conselho
Gestor do Campus.

2. DO PREFEITO E VICE.PREFEITO

2.1. Eleição de Prefeito e Vice-Prefeito
2.1.1 - lnscriçåo de chapa para candidatura de Prefeito e Vice-Prefeito junto ao Conselho
Gestor do Campus para eleiçåo;
2.1.2 - Requisitos para candidatura: docentes com no mínimo titulaçåo de Livre-Docência
2.1.3 - Estabelecer mandato de 4 anos
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Av. Bandeirantes, 3900 - CEP: 1.t0,t0-900 Ribeirão preto - Sp
Tel.: (0**16) 3602-3500 Fax (0x*16) 3602-3534

E mail: prefeituraro@usp.br



Prof. Þr.
Prefeito d{P

do Campus USP "Luiz
ueiroz"

Prof. . Ftá
Prefeito da Prefeitura do Campus USP de

Pirassununga

Prof. Dr. Lauris
USP dePrefeito da P

U¡{IVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão preto

Jun
da
Dr.

ra do
Henriq

de Carlos

Seixas Prof. Dr.

2.2.S u bstitu içäo do Prefeito
O substituto do Prefeito é o Vice-Prefeito. Nos casos de ausência também do Vice-prefeito,
poderá ser o Presidente do Conselho Gestor e, ainda, se este também estiver ausente, o
Vice-Presidente do Conselho Gestor.

3. Representação do Colegiado de Prefeitos no Conselho Univercitário (CO)
Contar com direito de um representante do Colegiado dos Prefeitos no CO, nåo sendo
necessário o direito a voto.

cAcp

Pdado
pital

USP

M

Sylvio Ballerini
do Campus USP

de Lorena

uadrilátero
Saúde-

P
uiz Bezzon

Prefeito da Prefeitu la do Campus USP
de Ribeirão Preto

Prof.
Prefeito da

ProF.
Prefeita da

Av. Bandeirantes, 3900 - CEP: 1¿1040-900 Ribeirão preto - Sp
Tel.: (0xx16) 3602-3500 Fax (0xx16) 3602-3534

E mail: orefeituraro@uso.br



Representante da

Congregação da EEL



Ilugo Ricardo Zschommler Sandim - EEL (representante da

Congregação no Co)

Com relação ao item II - Associação entre carreira docente e carreira
administrativa, tenho a seguinte opinião pessoal, ainda que compartilhada
por outros colegas aqui da EEL:

- a manutenção do sistema atual, onde o Diretor de Unidade só pode ser um
Titular ou Associado III, inviabiliza uma série de potenciais candidatos aqui
naEEL.

Com a crise financeira e a suspensão de novos concursos, especialmente para
professor titular, além do impedimento momentâneo da mobilidade
horizontal, a EEL fica refém da boa vontade e da disposição de titulares de

outras unidades para dirigir a unidade.

Esse problema é recorrente em nossa unidades.

A possibilidade de disputar a direção de uma unidade poderia ser estendida
também a todos os professores associados (apenas os concursados).

O sistema atual é um tanto injusto, já que o princípio de "e qual opportunity"
é violado. Unidades mais antigas levam imensa vantagem em relação às mais
novas/menores.



Representante da

Congregação da FMVZ



UNIvERSIDADE DE SÃo PAULo

JOSE ANTONIO VISINTIN

SUGESTÃO PARA O CONSELHO UNIVERSITARIO

25 03 2014

GOVERNANçA USP

Eleição para Reitor/Vice Reitor (Lista Tríplice) e

Diretor/l/ice Diretor (definido na Unidade)

1 . Chapa

2. Turno Único

Colegiados para escolha de Reitor e Vice Reitor:

1 . Conselho Universitário

2. Conselhos Centrais

3. Congregações

4. Conselhos Departamentais ou Conselhos Consultivos

FR<,I,ILDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZcIcITECNIA

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87

C¡dade Universitária "Armando de Salles Oliveira"

São Paulo/SP - Brasil

05508-270

Fone / Fax: +55 11 3091-8402

Fone: +55 11 3091-7666

E-mail: fmvz@usp.br

www.fmvz.usp.br



UNIVERSIDADE DE SÃO PAUTO

Colegiados para escolha de Diretor e Vice Diretor:

1 . Congregações

2. Conselhos Departamentais ou Conselhos Consultivos

Composiçäo dos Colegiados

Gonsel ho U n iversitário :

1. Docentes - 70o/o (diretores, representantes de Congregação e

representantes das categorias docentes);

2. Funcionários - 15% (assegurado pelo ut);
3. Alunos - 15% (metade de graduação e metade de pós graduação,

assegurado pelo um de cada categoria);

4. Demais categorias da Comunidade.

Conselhos Gentrais:

1. Docentes - 70o/o

2. Funcionários - 15% (assegurado pelo um)

3. Alunos - 15% (metade de graduação e metade de pós graduação,

assegurado pelo um de cada categoria)

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87

Cidade Universitária "Armando de Salles Olive¡ra"

São Paulo/SP - Brasil

05508-270

Fone / Fax: +55 11 3091-8402
Fone: +55 11 3091-7666

E-mail: fmvz@usp.br

www,fmvz.usp.br

FRcTILDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZcIcITTCNIA



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Congregações:

1 . Docentes - 70% (Titulares = 100o/oi Professores Associados em

número equivalente à metade dos Professores Titulares, assegurado um

mínimo de quatro; Professores Doutores em número equivalente a trinta

por cento dos Professores Titulares, assegurado um mínimo de três; Um

Assistente e um Auxiliar de Ensino);

2. Funcionários - 15% (assegurado pelo um);

3. Alunos - 15% (metade de graduação e metade de pós graduação,

assegurado pelo um de cada categoria).

Gonselhos Departamentais ou Conselhos Gonsultivos

1 . Docentes - 70% (Titulares = 1 00%; Professores Associados em

número equivalente a cinquenta por cento dos Professores Associados

do Departamento, assegurado um mínimo de quatro; Professores

Doutores em número equivalente vinte e cinco por cento dos Professores

Doutores do Departamento, assegurado um mínimo de três; Auxiliar de

Ensino em número equivalente a dez por cento dos Assistentes do

Departamento, assegurado um mínimo de um e um Auxiliar de Ensino);

2. Funcionários - 15% (assegurado pelo um);

3. Alunos - 15% (metade de graduação e metade de pós graduação,

assegurado pelo um de cada categoria).

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Pa¡va, 87

Cidade Un¡versitária "Armando de Salles Oliveira"

São Paulo/SP - Brasil

05508-270

Fone / Fax: +55 11 3091-8402
Fone: +55 11 3091-7666

E-mail: fmvz@usp.br

www.fmvz.usp.br
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Representante dos

Professores Associa d os



CaríssÍmos

Os professores Associados desde fevereiro deste ano vêm mantendo
uma rede de comunicação sobre os assuntos do Co. Sobre a retomada
do debate a respeito da estrutura de poder e governança (tema: étíca
na Universidade, eleição de dirigentes e atribuições/composição dos
colegiados), Professores Associados se manifestaram e, em linhas
gerais, propõem:

1. Inclusão de artigo que limite os gastos com folha de pagamento a um
percentual de 85% após um período de transição de dois anos;

2. Submissão de projeto de orçamento ao Co, com a penalidade de
perda de cargo (impeachment), caso a condição não seja cumprida.
Entende-se que é dever da Universidade prestar contas à sociedade, ao
Poder Executivo e Legislativo que a representam, a respeito de suas
atividades.

3. Prestação de contas trimestralmente da COP sobre a execução do
orçamento ao Conselho Universitário.

4. Sobre a composição e atribuição dos órgãos colegiados:

4.I) Composição. Deve conter, pelo menos, 75o/o de professores.
Sugere-se para as outras categorias: 15olo funcionários não docentes e

10olo corpo discente (5olo graduação e 5%o pós-graduação). Entende-se
que o peso da categoria dos docentes deve ser maior que a soma das
categorias discente e servidor não docente. Uma universidade tem como
fim a educação. Poftanto, os professores devam opinar de modo
prioritário.

4.2) Atribuições. Deve ser simplificada para que discussões de meses em
uma instância não sejam derrubadas por outra, por pessoas sem o
mesmo nível de informação.

4.3) Supressão do CTA. As matérias de competência do CTA passariam a
figurar como competência da Congregação,

5. Criação de um Conselho de gestão, formado por membros da
universidade e da sociedade.

Atenciosamente,

Profa Dra Simone Rocha de Vasconcellos Hage

Representante dos Professores Associados









Propostas complementares de alguns funcionários e funcionárias que atualmente
estão como representantes da categoria em Congregações ou CTAs de unidades em

Ribeirão Preto. Trata-se de uma contribuição para as discussões do dia 111'1112014 e para

serem consideradas pela instância de deliberação sobre a reforma estatutária da USP.

Antonio Vitor Rosa - representante dos funcionários junto ao CTA da FFCLRP.

Carol Kobori da Fonseca - representante dos funcionários junto à Congregaçäo da FMRP.

Edvaldo da Silva Campos - representante titular dos funcionários junto à Congregação da FDRP.

Felipe Augusto Barroso Maia Costa - representante suplente dos funcionários junto à Congregação da FDRP

Fernando Ribeiro Rodrigues - representante suplente dos funcionários junto ao CTA da FDRP.

Luciana Gonçalves de Aguiar Campanini - Representante dos funcionários junto à Congregaçäo da FMRP,

Murilo Þlder de Paula representante titular dos funcionários junto ao CTA e da Congregação da FCFRP,

Paulo Sergio Ferreira - representante titular dos funcionários junto ao CTA da EERP.

Sandra Soraya - representante dos funcionários junto à congregação da FEA-RP.

PROPOSTAS

Assunto: Éf¡Cn

Partindo da reflexäo que o respeito ao papel hierarquicamente superior dos

decentes/pesquisadores não deve impedir o reconhecimento, respeito e valorização das

imprescindíveis contribuições (técnicas, administrativas e operacionais) dos demais servidores no

exercício de suas funções / profissões propõem-se algumas medidas para o Estatuto:

1- Substituir no Estatuto e demais documentos da USP o uso do termo "servidor não docente"

por outro a ser definido coletivamente pode poderia ser por exemplo: servidor técnico,

administrativo ou operacional, de todos os documentos oficiais.

2- Prever no Estatuto da USP a existência e funcionamento de um Plano de Carreira dos

servidores técnicos, administrativos e operacionais.

3- Prever a possibilidade de servidores técnicos coordenarem e se responsabilizarem por projetos

e outras iniciativas de cultura e extensão desde que autorizados por docente hierarquicamente

superior (chefe imediato ou chefe de departamento).

4- Prever a possibilidade de seruidores técnicos e administrativos coordenarem e se

responsabilizarem por projetos e outras iniciativas de Gestão Universitária desde que autorizados

ou delegados por instância ou dirigente competente para o assunto e para a escala de atuação.

5- Prever a possibilidade de servidores técnicos, com comprovada formação e experiência, atuem

como colaborador em aulas da graduação e pós-graduação desde que na presença de docente

responsável pela disciplina.



Assunto: ESCOLHA DE DIRIGENTES

6- Estipularo peso de pelo menos 25o/opüa o segmento dos servidorestécnicos, administrativos

e operacionais nas eleições diretas para Reitoria, Diretoria das Unidades, Chefia dos

Departamentos.

7- Estipularo peso de pelo menos 2SYopara o segmento dos servidorestécnicos, administrativos

e operacionais nos processos de escolha dos prefeitos dos campi.

Assunto: COLEGIADOS

8- Estipular a presença de pelo menos 25o/o de representantes dos servidores técnicos,

administrativos e operacionais na composição dos seguintes colegiados: Conselho

Departamental, Congregação, Conselho Técnico Administrativo, Órgão Gestor do Campus e

Conselho Universitário.

9- lnstituir instâncias colegiadas de deliberação, cuja composição tenha pelo menos 25o/o rcpre-

sentantes dos funcio-nários, em órgãos e divisões da USP tais como: Prefeituras dos campi;

Superintendências; Centros e lnstitutos Especializados; Museus; Hospitais; CEPEUSP, SlBl e

EDUSP. Obs.: tais representantes não podem ser confundidos com outros servidores (técnicos,

administrativos ou operacionais) que eventualmente podem ser convocados para atuarem nos

trabalhos destas instâncias, por exemplo secretárias, assistentes administrativos e outros.

10- Prever a participação de representantes de funcionários, escolhidos pelos pares envolvidos

com os respectivos assuntos, para as seguintes comissões existentes nas unidades: Comissões

Coordenadoras de Curso (COC), Comissões de Ensino, de Pós-graduação, de Pesquisa e de

Cultura e Extensão. Obs.: tais representantes não podem ser confundidos com outros servidores

(técnicos, administrativos ou operacionais) que eventualmente podem ser convocados para

atuarem nos trabalhos destas comissões.

11- Prever a participação de representantes de funcionários, escolhidos pelos pares envolvidos

com os respectivos assuntos dos Conselhos (Centrais) de Ensino, de Pós-graduação, de

Pesquisa e de Cultura e Extensão. Obs.: tais representantes não podem ser confundidos com

outros servidores (técnicos, administrativos ou operacionais) que eventualmente podem ser

convocados para atuarem nos trabalhos destes conselhos.



ADUSP



Of. Adusp 037114

São Paulo, 3 de novembro de 2014

llmo. Sr.
Prof. Dr. Marco Antonio Zago
Reitor da Universidade de Säo Paulo

Prezado Professor,

Vimos, por meio deste, encaminhar as propostas da Diretoria da

Adusp para os temas: a). Eleição de dirigentes, b). Ética na univercidade, c)

Natureza, atribuições e composiçäo dos colegiadas a serem discutidos na

Reunião Extraordinária do Conselho Universitário em 11t11t14. Novamente,

como procedemos quando da reunião de 03/06/2014, vimos solicitar que a
entidade possa lazer uso da palavra, com o objetivo de apresentar,

presencialmente, suas propostas relativas aos temas que agora se encontram

na pauta da reunião.

Atenciosamente,

rof. Dr. Ciro Teixeira Correia
Presidente da Adusp

C/c:
comissão Assessora Especial do conserho universitário - cAEco

.Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo - Seçáo Sindical do.Aodes-SN

Av. P¡of. Luciano Gualberro, trav.J, 314, CEP 05t08-900 . Cid. Unive¡sirária-SP . Telefones 3813-557311091-4461 , FaxtSlí-l7lr. E-mail adusp@adusp.org.br



Propostas da Diretoria da Adusp para os Temas a serem discutidos na sessão do GO

de 1l de novembro de 2014

Tema 4. Eleição de dirigentes;

Tema 5. Etica na universidade;

Tema 6. Natureza, atribuições e composição de colegiados.

Diretoria da Adusp

3 de novembro de 2014
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Preâmbulo e Princípios Gerais

A gestäo da universidade deve ser democrática, participativa e transparente, com
organização e funcionamento exemplar para o conjunto da sociedade. Tal concepção foi
contemplada na Constituição Federal (CF) de 1988, que no Art. 256, inciso Vl, prevê "a
gestäo democrática do ensino público", refletindo a demanda por democracia construída no
âmbito dos movimentos sociais. A partir do novo texto constitucional, foi elaborada a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996, LDB), que, embora seja
passível de críticas em vários de seus aspectos, reafirmou no Art. 30, inciso Vlll, o mesmo
princípio de gestão democrática previsto na CF e, no Art. 56, parágrafo único e estabeleceu
que "Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada
órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes".

Ocorre que, tanto na forma de eleição dos dirigentes, quanto na composição dos
colegiados, não se respeita na USP nem esse patamar mínimo de participação de
estudantes e funcionários, cuja presença é muito inferior ao que é preconizado pelo texto da
lei. Contudo, há inúmeros exemplos de universidades públicas brasileiras que já adotaram
formas de gestão mais democráticas. Para citar apenas um exemplo, a Unicamp utiliza, para
a consulta no processo da eleição do reitor, a proporção de sessenta por cento (60%) de
docentes, vinte por cento (20%) de estudantes e vinte por cento (20%) de funcionários
técnico-ad min istrativos.

Outra questão importante diz respeito à representação das diversas categorias
docentes. Atualmente, a esmagadora maioria dos colegiados, sobretudo os da
administração central, é constituída por professores titulares, a categoria, em números
absolutos, com menos docentes na USP. Tal situaçäo precisa mudar!

Princípios gerais

As propostas a seguir, especialmente as que se referem à eleição dos dirigentes e à
composição dos colegiados, buscam contemplar a concepção histórica de uma universidade
efetivamente democrática, pafticipativa e transparente, de modo a respeitar os direitos do
conjunto da sociedade.
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Tema 4. Eleição de direções

4.1. O reitor e o vice-reitor serão escolhidos por meio de eleiçäo direta e voto secreto dos
docentes, estudantes e funcionários técnico-administrativos, encerrando-se o processo
eletivo no âmbito da universidade. AAdusp, com base em deliberaçöes de suas instâncias,
defende que as eleiçöes de dirigentes da universidade sejam paritárias. Para detalhes sobre
as diferentes formas de eleiçäo, veja matéria do lnformativo Adusp 3631

4.2. Podem ser candidatos aos cargos executivos na USP qualquer docente em RDIDP,
portador de título de doutor.

4.3. Os candidatos aos cargos executivos e seus respetivos vices deverão se inscrever
como chapas, com apresentação de programas. Os mandatos serão de quatro anos, não
sendo permitida a recondução. A sua posse será dada pelo Colegiado Superior de cada
instância.

4.4. O diretor e o vice-diretor de unidades acadêmicas serão escolhidos por meio de eleição
direta e voto secreto dos docentes, estudantes e funcionários técnico-administrativos da
respectiva unidade, encerrando-se o processo eletivo neste âmbito.

4.5. A posse das chapas eleitas para cargos executivos de unidades acadêmicas será
realizada imediatamente após o término dos mandatos de seus antecessores.

4.6. A eleiçäo para escolha de reitor e vice-reitor ou para diretor e vice-diretor de unidade
deverá efetuar-se em até 60 (sessenta) dias antes de esgotar os mandatos dos
antecessores, ou dentro de 60 (sessenta) dias após a vacância, quando for o caso.

4.7. Avacância dos cargos de vice-reitor e de vice-diretor deverá ser preenchida por meio de
eleição de vice-reitor ou vice-diretot pro tempore, conduzida, respectivamente, pelo
conselho universitário e pela congregação, até a realização da eleição de seus sucessores.

4.8. Reitor, vice-reitor, diretor e vice-diretor poderão ser exonerados dos cargos antes do
término do mandato, mediante aprovação de 2/3 dos membros dos respectivos organismos
colegiados máximos, sendo convocadas novas eleições.

4.9. Chefe e vice-chefe de Departamento deverão ser eleitos no âmbito dos próprios
Departamentos, que deliberam sobre como deve se dar tal processo eleitoral.

1 A eleição paritária fornece às categorias presentes em uma instituiçäo o mesmo peso na definiçäo de seus resultados,
embora o número de integrantes seja muito diferente. Estabelece-se a proporcionalidade inversa do valor de cada voto, tal
que cada uma das categorias - estudantes, funcionários técnico-administrativos (mais numerosas) e docentes -
contribuam com um terço ('l13) do total de votos. As eleiçöes poderäo ser com voto universal ou paritário ou ainda
proporcional. Veja http://www.adusp.org.br/files/informativos/363/info363.pdf.
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Tema 5. Etica na Universidade

A universidade pública é uma instituição ímpar da sociedade, que lhe atribui autonomia
e garante seu funcionamento, sendo, portanto, depositária de tudo o que dela decorre. É

uma instituição educacional, essencialmente plural e diversa em todas as dimensões que se
queira considerar: áreas de conhecimento, destino da produção, espaço físico etc. ou, igual-
mente, sobre todos os aspectos que nos ocorram: econômicos, políticos, ontológicos e mo-
rais, estéticos etc..

Assim, as atividades-fim da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, devem
estar voltados para os interesses e os anseios da sociedade que a sustenta - o bem co-
mLtm, tendo como principal objetivo contribuir sempre, por um lado, para propiciar condições
que melhorem as prerrogativas de humanização de todas as pessoas e, por outro lado, para
diminuir as limitações inerentemente humanas.

Devido às importantes questões acadêmicas e administrativas envolvidas neste tema,
a ADUSP propõe a realizaçäo de um seminário, organizado pela Universidade, sobre o as-
sunto, relacionando-o, em particular, com conflitos de interesse, abuso de poder e à pers-
pectiva produtivista preconizada pela administração e pelos organismos de fomento à pes-
quisa.
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Tema 6. Natureza, atribuições e composição dos colegiados

Princípios gerais

As propostas a seguir buscam contemplar a concepção histórica de uma universidade
efetivamente democrática, participativa e transparente, de modo a respeitar os direitos do
conjunto da sociedade.

6.1. Conselho Universitário. O Conselho Universitário será constituído da seguinte forma

6.1.1. o Reitor que o preside, sem direito a voto;

6.1.2. o Vice-reitor, os Pró-reitores de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura
e Extensão universitária, sem direito a voto;

6.1.3. os diretores de cada Unidade, museu, instituto especializado (órgãos de
integração) e do Hospital Universitário e Hospital de Reabilitação das Anomalias
Craniofaciais (órgãos complementares), com direito a voto;

6.1.4. um representante dos docentes de cada Unidade, eleito pelos seus pares;

6.1.5. O número de estudantes e funcionários técnico-administrativos será igual à
metade da soma dos membros listados em 1.3 e 1.4, eleitos, respectivamente, pelos
seus pares.

6.2. Atribuições fundamentais do Conselho Universitário:

6.2.1. Discutir e encaminhar as políticas acadêmicas e científicas gerais da
Universidade, acompanhando sua execução e propiciando a divulgaçäo pública dos
resultados;

6.2.2. Deliberar sobre as prioridades orçamentárias da Universidade, controlando e
fiscalizando todas as verbas, seja qual for a sua origem, empregadas nas atividades
universitárias, de modo a garantir a transparência e o debate público sobre o tema;

6.2.3. Aprovar os orçamentos e as prestações de contas da Universidade

6.2.4.lndicar todos os coordenadores dos organismos submetidos à Reitoria, qualquer
que seja o seu caráter;

6.2.5. Discutir e deliberar sobre as propostas que forem aprovadas pelo Conselho
Social e pelo Conselho Orçamentário.

6.2.6. O Conselho Universitário será a instância máxima de recurso na universidade

6.2.7. O Conselho Universitário será convocado ordinariamente a cada dois meses,
obedecendo-se calendário previamente divulgado e extraordinariamente pelo reitor ou
por 20% de seus membros.

6.2.8. As reuniões do Conselho Universitário serão transmitidas em tempo real e suas
deliberaçöes serão abeftas e nominais.
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6.3. Congregações

6.3.1. As congregações serão constituídas da seguinte forma

6.3.1.1. diretor e vice-diretor, sem direito a voto;

6.3.1.2. N/2 docentes, neste número se incluem todos os chefes de Departamento,
sendo os outros membros eleitos por todos os docentes da Unidade.

6.3.1.3. N/4 alunos, eleitos por seus pares;

6.3.1.4. N/4 funcionários, eleitos por seus pares;

6.3.1.5. O número (N) de membros de Congregações será o menor número inteiro
divisível por 4 que é maior que o número obtido somando-se 20o/o do total de docentes
da Unidade e o número de Departamentos da Unidade.

6.3.2.Atribuições fundamentais das Congregações:

6.3.2.1. coordenar a política de ensino e pesquisa da unidade, favorecendo a
integração entre os Departamentos, a interdisciplinaridade onde julgada conveniente, e
a extensäo;

6.3,2.2. definir a constituição e o regimento das diferentes comissões necessárias ao
funcionamento da Unidade;

6.3.2.3. organizar, discutir e aprovar o orçamento da Unidade como um todo;

6.3.2.4. discutir em grau de recurso as decisões dos Departamentos;

6.3.2.5. As reuniões das Congregações serão transmitidas em tempo real e suas
deliberações serão abertas e nominais.

6.3.2.6. Nenhuma das atribuições estatutárias da Congregação poderão ser delegadas
a outros órgäos, a pessoas físicas ou jurídicas;

6.3.2.7. A Congregação será convocada ordinariamente uma vez por mês,
obedecendo-se calendário previamente divulgado e extraordinariamente pelo diretor ou
por 20o/o de seus membros.
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6.4. Departamentos

6.4.1. Nos Departamentos seräo soberanas as Plenárias Departamentais, cuja composição
é a seguinte:

6.4.1.1. todos os docentes do Departamento;

6.4.1.2. igual número de funcionários técnico-administrativos, eleitos por seus pares;

6.4.1.3. igual número de estudantes, eleitos por seus pares.

6.4.1.4 Caso o número de funcionários técnico-administrativos ou de estudantes seja
inferior ao número de docentes, comporão a plenária a totalidade dos membros dessas
categorias.

6.4.2. Atri b u ições das Plenárias Depa rtamenta is :

6.4.2.1. deliberar sobre a política de Ensino, Pesquisa e Extensão do Depadamento,
bem como sobre a constituição e o funcionamento de comissões necessárias ao seu
trabalho e desenvolvimento;

6.4.2.2. definir a composição do Conselho do Depadamento, juntamente com as
respectivas normas de funcionamento, sendo que tal composição deve contemplar a
participação das três categorias e sua principal atribuição é encaminhar as
deliberações das plenárias;

6.4.2.3. elaborar e aprovar o Regimento do Departamento;

6.4.2.4. definir a política de contratação, por concurso público, de docentes e
funcionários técnico-administrativos do Departamento;

6.4.2.5. organizar, discutir e aprovar o orçamento do Departamento;

6.4.2.6. deliberar sobre a forma de eleição de Chefes e Vice-Chefes do Departamento,
garantida a participação de todos os docentes, alunos e funcionários;

6.4.2.7. organizar processo amplo e aberto de avaliação das atividades do
Departamento, processo este indelegável a qualquer outra instância;

6.4.2.8. as Plenárias de Departamento deverão se reunir pelo menos uma vez por
semestre, convocadas por seu Chefe, ou extraordinariamente, convocadas pelo
mesmo ou por 20% de seus membros.

6.4.2.9. As Plenárias ordinárias deverão ser convocadas obrigatoriamente durante o
período letivo da Universidade.
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Conselho Social e Conselho Orçamentário

Além das instâncias colegiadas já existentes na universidade, propomos a criação de
um Conselho Social e de um Conselho Orçamentário.

Até o momento, a presença da sociedade dentro da estrutura da Universidade tem
sido encarada a partir de dois pontos de vista. O primeiro é o da intervenção direta do poder
do Estado, através da escolha do Reitor pelo Governador. O segundo é o da presença de
representantes da Fiesp, da Fapesp, de ex-estudantes, etc. no Conselho Universitário. O
primeiro caracteriza uma intervenção incompatível com um estatuto democrático e com uma
Universidade de fato autônoma; o segundo, se o objetivo for ter a representação da
sociedade, é inócuo e distorcido.

Propomos uma forma alternativa de encarar pressões e exigências sociais
manifestadas organizadamente, a partir de uma ótica que garanta eficácia e efetividade às
intervenções de fora da Universidade e, ao mesmo tempo, resguarde sua autonomia.

Para a transparência da execução orçamentária da USP, com a disponibilizaçäo dos
dados brutos de todas as receitas e despesas efetuadas e a garantia de acompanhamento,
propomos a criação de um Conselho Orçamentário que tenha como atribuição a fiscalização
e o controle social da utilização dos recursos na instituiçäo.

I



6.5. Conselho Social. CompÕem o Conselho Social os seguintes membros

6.5.1. Da Universidade:

6.5.1.1. reitor;

6.5.1.2. vice-reitor;

6.5.1.3. representação do Conselho Universitário (um docente, um estudante, uffi
funcionário);

6.5.1.4. representações das associações de categoria: Adusp, Sintusp, DCE, associações
de funcionários dos campido lnterior; APG;

6.5.1.5 representação das Comissões Centrais de Ensino, Pesquisa e Extensão, eleitos por
seus membros.

6.5.2. Representantes do Estado:

6.5.2.1. governador ou seu representante;

6.5.2.2. secretários de Estado (ou seus representantes) de Ciência e Tecnologia, Educação
e Planejamento;

6.5.2.3. presidente da Assembleia Legislativa e Lideranças dos Partidos Políticos nela
presentes (ou seus representantes);

6.5.2.4. representante do Poder Judiciário; 6.5.2.5. representante do Ministério Público;

6.5.2.6. representantes das Câmaras de Vereadores de Bauru, Lorena, Piracicaba,
Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos;

6.5.2.7. representante do Conselho Estadual de Educação;

6.5.2.8. Ministro da Educaçäo (MEC) ou seu representante;

6.5.3. Representantes de órgãos oficiais financiadores:
6.5.3.1. FAPESP; 6.5.3.2. CAPES; 6.5.3.3. CNPq; 6.5.3.4. FINEP;

6.5.4. Representantes da lndústria, Comércio e Agricultura:
6.5.4.1. FIESP; 6.5.4.2. Federação do Comércio; 6.5.4.3. Federação da Agricultura;

6.5.5. Representantes da Apeoesp, do Sindsaúde e das Centrais Sindicais com
representação no Estado;

6.5.6. Representantes dos Movimentos Sociais Organizados, a exemplo de MST, Central
de Movimentos Populares (CMP), MTST e Movimento Negro Unificado (MNU).

6.5.7. Este Conselho reunir-se-á a cada dois (2) anos, convocado pelo Reitor da
Universidade, com objetivo de discutir os rumos da instituição. O Conselho terá caráter
consultivo, sendo que qualquer proposta nele aprovada deverá ser necessariamente levada
à pauta do Conselho Universitário.
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6.6. Conselho Orçamentário

Tem a responsabilidade de tornar transparente a execução orçamentária da USP, com a

disponibilização dos dados brutos de todas as receitas e despesas efetuadas e o controle
social da utilização de todos os recursos da universidade. Será constituído por professores,
funcionários técnico-administrativos, estudantes e administração da universidade. Este
Conselho não deve se confundir com a atual COP, tendo plenos poderes para cobrar e
receber todos os documentos necessários à consecuçäo de seus objetivos.

6.7. Processo Estatuinte

As mudanças do Estatuto da USP devem ser deliberadas por meio de um processo
Estatuinte - soberano, exclusivo, democrático e paritário.

Diretoria da Adusp

3 de novembro de 20'14
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Sugestões individuais
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João Carlos Alves - CEPEUSP

Acho que é necessário incluir os temas:

. SEGURANÇA NO CAMPUS. ( URGENTE )

o rnÂNstro TMENSO No CAMPUS. ( URGENTE )

Freid Artur - IQSC

A situação orçamentérria somente tende a se agravar. Não cabe ficar esperando

a melhoria de arrecadação, isso é pura ilusão.

São necessárias atitudes e medidas concretas de redução de despesas, dentre

elas:

o Repensar o modelo de administração ( seções com as mesmas

atividades no mesmo campi, podendo tranquilamente serem unif,rcadas:

Veículos, Pessoal, Convênio, Acadêmica, Of,rcinas, etc., reduzindo

chefias ,etc.);

. Sair de atividades meio, mesmo que para isso sejam garantidos vales,

certamente ficaria mais barato: alojamento, creches, etc.

Redução de pessoal:

1. Propor aos estáveis de 88, uma complementação salarial da metade

do salário atual, beneficiando à USP com a economia de 13 salário,

férias, fgts, inss, etc.;

2. Implantar um PDV, certamente haverão àqueles que aceitarão

propostas.

Vejam que chegou a hora da Administração utilizar a toalha e partir para o

verdadeiro plano de enxugamento da máquina.
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Hamilton José Orsini - ESALQ

TENHO O SEGUINTE PEDIDO A CONSTAR NA PAUTA DE

RErvrNDrcAÇÕES Ao co DA usp NA nBtrNIÃo Do DIA 1rltrl20t4. A

INCLUSÃO JI.INTO A TODOS OS DEPARTAMENTOS DA USP, EM TODAS

AS UNIDADES, QUE O SERVIDON NÃO DOCENTE TENHA DIREITO A VOTO

pors sou FtrNcroNÁruo A 35 ANos p NÃo posso pARTTcIpAR DA ESCoLHA

DO CHEFE DO DEPARTAMENTO, BEM COMO DAS DECTSOPS DESTE. I¿, PIZ

MUITAS SoLICITAçÕEs, SEJA CoMO REPRESENTANTE DOS SERVIDORES NO

CTA COMO NA CONGREGAçaO DA ESALQ. JUSTIFICO QUE;; O ALUNO PASSA

PELO DPTO POR 2 ANOS , E TEM O DIREITO A DECIDIR COM SEU VOTO,

ENQUANTO NOS SERVIDONBS NÃO DOCENTES QUE PASSAMOS GRANDE

PARTE DE NOSSAS VIDAS DEDICADAS A ELE NAO TEMOS ESSE

DrRErro; PORTANTO O MOMENTO É ACÓna PEÇO SEU APOIO A

ESSA RErvrNDrcnÇÃo.

Robenilto Araújo da Silva - Secretário do CAC

Algumas de minhas sugestões para discussão são:

01) Aumento do no de Representantes de Discentes Junto aos

Conselhos de Departamentos.

02) Inclusão de Representantes dos Funcionários, como membros

junto ao Conselhos dos Departamentos (com poder de voto), pois o

atual Estatuto diz que não pode, alegando ser o Departamento das

Unidades, a menor partícula da Universidade. Não sei o que tem a ver

uma coisa com a outra uma vez que a questão é representatividade dos

funcionários junto aos Departamentos.

03) Inclusão de Representantes Discentes de Pós-Graduação, como

membros junto ao Conselhos dos Departamentos (com poder de voto).
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Martha Eugenia Uran Jimenez. - FM

Deveriam discutir o atual problema de segurança!!!!

14.10.2014

Gabriel Alberto Brasil Ventura - HU

Sou Pediatra no HU há praticamente 20 anos. Durante a recente greve e no

atual processo de desvinculação do HU da USP para a Secretaria de Saúde do

Estado de São Paulo tive a oportunidade de participar de várias comissões

debates etc. Nestas ocasiões pude perceber que, após consulta de vários

membros docentes da USP acredito que seria oportuno termos um Conselho

Curador Independente, figura que hoje não existe dentro da USP. O momento

atual de discussão do novo Estatuto da USP poderia incluir esse tipo de

discussão. Seria uma instância consultiva porém com poderes de influenciar

em decisões do Co, composta por membros da sociedade civil, representantes

da própria USP, de órgãos fomentadores de pesquisa, mecenas de instituições

privadas, talvez membros de outras universidades, representantes da

Secretaria de Educação e também de algum órgão federal representativo. A

eleição/nomeação atual de membros do Co não parece representar o conjunto

de atores que a Universidade deveria ter associada às suas decisões que sem

sombra de dúvida tem, atualmente, um carater excessivamente político (ou

vinculado à ela!!), quando não deveria. E importante que a Universidade

mantenha sua autonomia de orientação e gestão porém não há um Conselho

que seria uma forma de Curadoria para aconselhamento e eventual equilíbrio

das decisões essencialmente financeiras. Uma das utilidades desse Conselho

Curador, como já existe em vërias universidades britânicas e americanas

reconhecidas pelas suas excelências, seria de estabelecer limites e critérios de

participação da USP junto à iniciativa privada de maneira mais clara e

transparente do que é hoje, sem a necessidade de recoffer a subterfrrgios

frnanceiros. Poderia ainda por exemplo estabelecer critérios para doações e
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financiamentos de naturezavariadapara incentivo à pesquisa e ter alternativas

de fontes de financiamento outras que não apenas o vínculo com o ICM

estadual. Esta seria uma sugestão minha, que já tive oportunidade de

comentar com vários docentes e Diretores de unidades da USP, que também

acreditam que esse tipo de instância possa ser útil. Momentos de crise podem

ser de grande beneficio, se soubermos aproveitar a oportunidade e

sinceramente buscarmos soluções justas e modernas!!

Luiz Jurandir - FEA - Departamento EAC

Gostaria de sugerir a criação de um "colegiadolagêncit'* de gestão de

recursos humanos e f,rnanceiros captados no mercado para o investimento em

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esse colegiado, com viés fortemente

privado, articularia: verbas, professores, pesquisadores, doutorandos,

mestrandos, alunos de graduação na criação de projetos com viés prático

voltado a problemas da sociedade e economia brasileira. Ela seria uma

"colmeia" de projetos, desburocratizada e com adequada gestão do tempo.

Não precisaria de versa pública, basta uma pequena estrutura fisica e

instrumentos regulatórios intemos para estruturar-se.

Fernando Antonio Gomes Castro - EEL

Estou reenviando, em anexo, minha sugestão para a área do Ensino na

Universidade de São Paulo. Trata-se de um sistema de gestão acadêmica que

chamei inicialmente de Projeto CADA - Comissão de Acompanhamento

do l)esenvolvimento Acadêmico. O objetivo principal desta Comissão seria

acompanhar o desenvolvimento da qualidade dos alunos USP, buscando

identificar e individualizar alunos com problemas de notas, faltas, adaptação e

outros, pois CADA aluno tem suas dificuldades numa etapa do curso e isso

pode influenciar na qualidade final do profissional que a USP está formando.
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Seque minha contribuição.

Projeto C.A.D.A.

Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico

1. Objetivo:
O projeto visa discutir com toda comunidade o processo de formação
acadêmica dos alunos da Universidade de São Paulo, para levantar parâmetros
que servirão como subsidio para a formação da Comissão de
Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico (CADA), a qual, terá
como objetivo a melhoria contínua da qualidade do ALUNO USP.
Esta Comissão acompanhará, o desenvolvimento de cada aluno da graduação

através das ferramentas dos Sistemas Institucionais, buscando identificar e

individualizar principalmente aqueles alunos com problemas de notas, faltas,

adaptação na cidade, adaptação no curso escolhido, etc.

2. Justificativa:
O corpo discente é invariavelmente formado pôr um grupo heterogêneo de

alunos, seja pela sua formação secundária, seja pela diferença cultural
regional ou outra qualquer, onde estas diferenças mostram que os alunos não
podem ser tratados de maneira uniforme, no que se refere a sua formação
acadêmica.
Existem problemas que interferem de forma qualitativa e até definitiva na
formação de nossos alunos e que devem ser detectados e solucionados.
Podemos dizer que alguns problemas são marcantes e constantes nos
primeiros períodos: Alunos que não conseguem se adaptar na cidade, seja por
problemas de moradia, por estar longe da família tem seu rendimento inicial
prejudicado influindo por vezes até na desistência do curso. Alunos que não
se adaptam ao curso, por não terem certeza se é realmente a carreira que
querem seguir, as vezes ocupando uma vaga em um curso que não irá atender
suas aptidões ou expectativas pessoais.

Podemos dizer também alguns problemas são constantes nos últimos
períodos: Muitos alunos que estão prestes a se formar, não tem noção de

como preparar um Curriculum Vitae, não sabem como se apresentar, se

expressar ou se vestir numa entrevista de estágio ou para uma colocação
profissional. Alunos que já enfrentaram entrevistas de seleção se queixam da
falta de segurança nas questões mais práticas, pois falta um maior contato
com equipamentos básicos utilizados numa planta industrial como: bombas,
válvulas, caldeiras, linhas de vapor, etc.
Falta orientação na hora da escolha das matérias a serem cursadas, de forma a

dar uma formação mais adequada as aptidões de cada aluno, em função da
érea da Engenharia Química ou Industrial que o mesmo sente que terá melhor
desempenho.
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Falta conhecimento aplicativo da informéúica na engenharia (automação de

processos)
Falta uma maior vivência acadêmica que permita se formar uma cultura de

convivência harmônica da Ecologia com a Química.

3. Descrição:
O Projeto CADA irá preliminarmente compor a Comissão, a qual sugerimos
ser uma Comissão Executiva e contar com no mínimo: um Psicólogo, um
Pedagogo, um Administrador de Empresas e a Comissão de Graduação.
O Sistema de Graduação deverá ser analisado como um todo pela Comissão,
de forma a verificar falhas que comprometam aformação do AL(INO USP.
Deverá buscar informações com ex-alunos e nas indústrias para obter
informações que ajudem na adequação do currículo da graduação de forma a
atender às necessidades do mercado, dando aquele algo a mais que faz a
diferença na hora da disputa de uma colocação no mercado de trabalho.
Poderá ser montada uma estrutura de apoio para colocação dos ALTINOS
USP, tendo para isso que criar um marketing próprio; buscar contato mais
próximo com os ex-alunos que já estão colocados no mercado de trabalho de

maneira a recrutarem seus colegas; fazer parceria com empresas que queiram
investir na formação de futuros profissionais para seu próprio quadro de

funcionários.
Fazer parcerias com órgãos tipo SEBRAE para que o nosso aluno seja

empreendedor e não pense apenas em ter um emprego no futuro, mas em

fazer ele mesmo seu próprio futuro.
A Comissão deverá observar a boa qualidade de toda infraestrutura de ensino,
pesquisa e extensão e o bom desempenho dos funcionários Técnicos e

Administrativos e Docentes, objetivando sempre a busca da perfeição na
formação de novos PROFISSIONAIS USP.

4. Conclusão
Nós que trabalhamos numa instituição tão importante como a USP, com 75

anos de existência, temos que buscar a todo custo elevar cada vez mais o
nome da Universidade de São Paulo.
Nossos produtos são: a formação de profissionais e pesquisa de alÍa
qualidade.
A formação de novos profissionais tem uma importância diferenciada, que é o

futuro de uma pessoa, que ao ingressar nos cursos de graduação da USP vem
cheia de esperanças e expectativas pessoais e de seus familiares. A sociedade

entrega confiante seus filhos para mais esta etapa importante de suas vidas, e

cabe a nós, trabalharmos cada vez mais para fazer desta etapa um salto para

uma vida prohssional digna e de reconhecida competência. Quanto mais
elevarmos a qualidade do ALI-INO USP, mais se elevará o nome de nossa

instituição e dos que nela trabalham.




