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São

EScoLA DE coMUNrcnçÖes E ARTES
UNIVERSIDADE DE sÃo pauIO

As sugestões da Escola de Comunicações e Artes para a reuniáo do Conselho
Universitário do dia 7 de abril que discutirá os temas:

. Carreiras e Regimes de Trabalho;
o Autonomia e organíz,ação das unídades ou órgã.os;
o Formas de deliberação das alterações estatutdrias.

7. Catreira.s e Regítnes de Trøbalho.

Foi apontado que novas contrataçöes em RTP não atrairão docentes de qualidade
compatível com a importância da Universidade de Sáo Paulo.

O tripé da Universidade é "Cultura e extensáo" e não apenas "extensão".

Ao levar em conta as atividades dos docentes, deverão ser incluídas também as
funções administrativas. A administração deve ser compartilhada, em algum
momento, por todos os professores e aqueles que a desenvolvem teráo
forçosamente menos tempo para as outras atividades. A ausência de referência à
atividade administrativa só é justificada se a USP adotar um sistema de gestão
profissional e terceirizada, que isentaria os docentes dessas tarefas.

2. Autonomia e orgønízação das unídqdes ou ôrgãos.

A autonomia administrativa das Unidades e Departamentos só funcionará
verdadeiramente se os mesmos tiverem autonomia hnanceira.

Quanto à constituição do Conselho Universitário, deve haver um sistema de
ponderação entre as unidades, definido a partir de seus vínculos a cursos de
graduaçao e número de alunos. Ou seja, aqueles que têm vínculos com cursos de
graduação devem ter mais representantes, e o número de representantes deve ser
proporcional ao número total de alunos da Unidade. No entanto, enfatiza-se que
essa relaçáo não é direta e deve ser muito bem pensada, pois Unidades com
muitos representantes também desequilibrariam o Conselho Universitário e

poderiam inibir a voz de Unidades menores.

A organização dos órgãos colegiados, sobretudo das Congregações de Unidades,
poderia seguir outro critério que não a da distribuição por categorias. Por
exemplo, Congregações de Unidades que tenham Departamento, poderiam ser
constituídas por representantes dos Departamentos. Assim como os Conselhos de
Departamento poderiam ser constituídos por representantes dos cursos. Caberia
a cada Unidade decidir qual a forma de constituição de seus colegiados, seguindo
algumas premissas gerais válidas para toda a Universidade.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Deve haver representação de funcionários nos Conselhos de Departamento

As Congregações das Unidades poderiam incluir representantes da sociedade
civil.

3. Fortnqs de delíberação dqs alterações estøãttårías.

E fundamental que todas as alterações no Estatuto da USP tenham como
premissa questões acadêmicas que valorizern as relações dos clrrsos de
graduaçáo e de pós-graduação em torno do tripé ensino-pesquisa-cultura e

extensáo.

Como formas de deliberaçáo, sugere-se que as propostas possam ser debatidas e

deliberadas nos Conselhos de Departamento, em seguida nas Congregações das
Unidades, e depois no Conselho Universitário.

Debates por categoria devem preparar essas discussões.

Uma comissão constituída especihcamente para auxiliar o Conselho
Universitário, composta de membros do próprio Conselho, poderia ser designada
para tal hm.
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Sugestöes de alteração do estatuto da USP enviadas pela Escola de Educaçäo Fisica
e Espofte.

Os itens a serem alterados foram destacados em vermelho junto com a respectiva
sugestão.

TíTULO V. DAS UNIDADES

Capitulo ll

Da Gongregação

Artigo 45 - A Congregação, órgão consultivo e deliberativo superior de cada Unidade,
tem a seguinte constituição:

S 8o - Será de dois anos o mandato dos representantes referidos no inciso Vll e no
parágrafo 3o e de um ano o dos representantes referidos nos incisos Vlll e lX,
admitindo-se, nos quatro casos, reconducões. (alterado e renumerado pela
Resolução no 42791961

Deixar claro o número de reconduções que será permitido

Capítulo V

Da Comissão de Graduação

Artigo 4S - À Comissão de Graduação cabe traçar diretrizes e zelar pela execuçäo
dos programas determinados pela estrutura curricular, obedecida a orientação geral
estabelecida pelos Colegiados Superiores.

S 1o - As Unidades, em seus Regimentos, estabelecerão a forma de eleição e o
número de membros docentes da Comissão de Graduação, que deverão ser
portadores no mínimo do título de Mesúre, obedecidas as normas gerais fixadas pelo
Conselho de Graduação.

Substituir por "Doutor"



Capítulo Vlll

Dos Departamentos

Artigo 54 - O Conselho do Departamento, órgão deliberativo em assuntos de
administração, ensino, pesquisa e extensão universitária, constitui-se, a critério da
Congregação, de:

S 6o - Os membros mencionados nos incisos I a V serão eleitos por seus pares, com
mandato de dois anos, admitindo-se reconducões.

S 7o - Os membros mencionados no inciso Vl serão eleitos por seus pares, com
mandato de um ano, admitindo-se reconducões.

Deixar claro o número de reconduções que será permitido

Artigo 55 - O Conselho do Departamento elegerá, dentre os seus memöros, o Chefe
do Departamento, devendo a escolha obedecer aos seguintes critérios: (ver também
a Resolução no 3983/1992)

Substituir por "dentre os membros do Departamento"

TITULO VII- DA ATIVIDADE DOCENTE

Gapítulo ll

Do Regime de Trabalho

Artigo 91 - À Comissão Especial de Regimes de Trabalho, a que se refere o inciso Xl
do art 34, incumbe analisar as admissões de docentes, opinar acerca do reqime de
ttfu!fu, orientar e coordenar a aplicação da legislação pertinente, bem como zelar
pelo cumprimento das respectivas obrigações.

Omitir (pois esta deve ser uma decisão/atribuição do Departamento e da
Gongregação da Unidade)
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ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Susestöes sobre os temas CARREIRA E REGIME DE TRABALHO, AUTONOMIA E ORGANIZACÃO

DAS UNIDADES/ÓRGÃOS E e FORMAS DE DELIBERACÃO colhidas em reunião temática

rea I izad a em 20 / 03 / 2075.

Carreira e Regimes de Trabalho

A discussão se restringiu à carreira docente, tendo sido abordados os seguintes aspectos:

- Manutenção ou não do RDIDP como regime preferencial. Sugeriu-se avaliar os resultados

desse regime, havendo indicativo que outras opçöes podem ser valorizadas;

- Conceituar melhor extensão e sua relação com o ensino e a pesquisa;

- A avaliação das atividades realizada em consonância com a avaliação departamental

(contribuição coletiva do indivíduo);

Como conclusão geral, sugeriu-se que a discussão sobre Carreira Docente e Regime de

Trabalho tome por base o documento em elaboração pelo Grupo de Trabalho no tema,

instituído pela Reitoria.

Em relação à carreira dos servidores técnicos administrativos, não houve uma discussão direta

na reunião, entretanto algumas sugestöes foram depositadas no site sobre Governança

elaborado pela EESC. Tais sugestöes (não discutidas na reunião) resumem-se em:

1) lnstituir na USP Contrataçöes pelo Regime Estatutário - lncluir no Estatuto que todas as

contratações/nomeaçöes de seus servidores sejam precedidas de concurso público (norma

constitucional), e que sejam amparadas pelo Regime Estatutário, (lei 1026t/68 - Estatuto dos

servidores públicos do Estado de São Paulo), uma vez que o custo nesta condição é

significativamente inferior ao regime da CLT, que foi instituído em L982, apenas para

servidores não docentes, por meio Portaria.

2) lnstituir na USP a Complementação de Aposentadoria para os atuais servidores celetistas

estáveis, amparados pela CF, em ser artigo 19 da ADCT e os admitidos até 05.L0.1988 - com a

inclusão deste dispositivo a USP terá uma economia significativa, estimando-se uma economia

de aproximadamente 300 milhões ao ano. Com essa medida teremos isonomia com a

UNICAMP e UNESP, os quais as mesmas já o fizeram através de opção na mudança do regime

da CLT para o regime Estatutário; lembrando que o Estado de São Paulo foi o único Estado que

não instituiu o Regime Jurídico Único, não atendendo a Constituição Federal de 1988 e nós

servidores celetistas estamos sendo prejud icados;

3) lnstituir na USP Normas para designaçöes de Cargos de Confiança - lncluir no Estatuto que

todas as designaçöes de servidores de cargos de confiança de carátertécnico sejam somente

para servidores de nível superior e com formação compatível com o cargo a exercer. Vale

lembrar que a USP foi arguida pelo Ministério Público do Trabalho, proibindo a designação de



um servidor técnico para o cargo de confiança de nível superior, considerando DESVIO DE

FUNçÃO, ou seja, um seruidor de nível técnico com formação de Biólogo para exercer o cargo

de confiança de Assistente Técnico Administrativo, e isso vem ocorrendo com frequência na

Universidade.

4) lnstituir uma Seção no Estatuto da USP destinado exclusivamente as carreiras dos docentes

e dos servidores técnicos e administrativos, garantindo que toda alteração seja apreciada

pelos órgãos competentes, em especial o Conselho Universitáno.

5) Sugestão: Se temos isonomia (trabalho igual, reajuste igual, etc...), por que não temos os

mesmos direitos de "Lei Trabalhista" que a UNESP e UNICAMP, como regíme jurídico único e

licença premio.

6) Minha sugestão é que haja uma migração do regime CLT para o regime autárquico, uma vez

que só a USP não possui esses regime (UNICAMP, UNESP) POSSUEM.

Autonomia e organ das Unidades/órsãos

Na reunião sugeriu-se tomar como base inicial de discussão, aquilo que foi estabelecido por

ocasião da construção do Plano de Desenvolvimento lnstitucional 2072-2017, escrito na

seguinte forma:

"É um equivoco pensar que a Universidade deva ser administrada centralmente. O dirigente de

cada unidade deve ter ampla autoridade para tomar decisões tanto sobre gestão

administrativa como acadêmica e deve ter os instrumentos de gestão, o que não implica a

perda de identidade da universidade. As políticas são centrais."

Além disso, ponderou-se ser a Autonomia um elemento essencial e necessário para a

formulação dos planos de metas e de avaliação das Unidades.

Formas de Deliberação

A discussão acabou por priorizar as formas de eleição, as quais já tinham sido discutidas em

reunião anterior e as sugestöes resultantes encaminhadas à CAECO. Reproduz-se aqui a

principal sugestão:

- As manifestações foram preponderantemente associadas à eleição preferencial por Colégios

eleitorais, portanto, no caso da governança, as deliberaçöes tomadas no âmbito do CO.

São Carlos, 20 de março de 2015.

Sergio Persival Baroncini Proença, Vice-Diretor

Responsável pela condução das discussöes na EESC
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ESCoLA pot,rrÉcNrcA DA uNrvERsrDADE DE sÃo pAULo

ASSrsrÊNcte rÉcNIca acaoÊMICA
Ângeta Teresa Buscema - Assistente Técnica Acadêmica

ATAC/0042015 tEP 1300320 I s
ATB

Prezados senhores,

Na última reunião da Congregação da EPUSP, ocorrida em l9l03l15, os membros da casa foram informados
que na próxima reunião do CO seria discutido o relatório do grupo de trabalho sobre reforma da carreira da

USP, e que eventuais sugestões das Congregações deveriam ser encaminhadas até 30103115.

Na palavra aos conselheiros, o Prof. Dr. Jaime Simão Sichman relembrou aos colegas que na gestão reitoral
da Prof. Sueli Viella, uma comissão havia sido nomeada pela Congregação EPUSP para redigir um

documento com a opinião da Escola sobre o tema. Esta comissão, composta pelos Profs. Drs. Cláudio
Nascimento Oller, Nicolau D. F. Gualda, Jaime Simão Sichman, Silvio Burratino Melhado e José Reinaldo
Silv e secretariada pela Sra. Ângela Teresa Buscema, produziu um documento sintetizando as opiniões da

EPUSP sobre o tema.

Tal documento, que se encontra em anexo, basicamente propunha 7 pontos, entre os quais a progressäo

horizontal da carreira, a criação de uma nova prova de título e a consequente transformação do csrgo de

professor titular em funcão (com o estabelecimento de critérios de mérito explícitos, tanto qualitativos como
quantitativos, para avalidaçäo da inscrição nestes concursos de título, o que não ocorre hoje) e a criação de

uma E!!@, que permita a criaçáo de funções semelhantes às dos TAs (Teaching Assistants)
americanos, regida pela CLT e com prazo máximo de v. Neste momento, e apoiado por vários colegas,

externou que nossas sugestões feitas naquela época ainda seriam vdlidas hoie; dentre elas, apenas a
pro gres s ão horiz ontal -foi e s tab e le cida.

Na intenção de colaborar com o debate neste ponto essencial para o futuro da carreira dos docentes da

Universidade de São Paulo, aproveitamos a ocasião para enviar nossas saudações acadêmicas.

Atenciosamente,

José Roberto Castilho Piqueira
Diretor da EPUSP

À c¿,nco - usP

Avenida Professor Luciano Gualberto, travessa 3 ne 380 CEP 05508-900 São Paulo - SP

Edifício Engenheiro 14ário Covas Junior
Telefone: (011) 3091-5571 - E-Mail: angel-a.buscemaßpoli.usp.br



Relatório da Gomissão

Proposta para Reestruturação da Garreira Docente da USP

Considerando a discussão sobre a reformulação da carreira docente, em particular a

criação da função de Professor Pleno, a Congregação da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo nomeou uma Comissão para analisar o problema e
apresentar uma proposta a ser encaminhada à Congregação. A Comissão foi formada
pelos Profs. Drs. Cláudio Nascimento Oller (presidente), Nicolau Dionísio Fares
Gualda, Jaime Simão Sichman, Silvio Burratino Melhado, José Reinaldo Silva e a

Assistente Técnica para Assuntos Acadêmicos Ângela Teresa Buscema.

A Comissão realizou diversas reuniöes, iniciadas no mês de Outubro de 2005, para
coletar dados e idéias que subsidiassem esta proposta. Foram contatados ainda
colegas no Brasil e no exterior, para que a formulação da proposta considerasse os
planos de carreira hoje vigentes em Universidades nacionais e internacionais.

De forma resumida, a ser detalhada nas seções seguintes, a Comissão sugere:
. a manutenção de três categorias docentes, denominadas Professor Doutor

(MS-3), Professor Associado (MS-5) e Professor Titular (M5-6);
. a transformação do cargo de Professor Titular em função, de modo semelhante

à de Professor Associado;
. a criação de um concurso de título adicional, denominado Docente Pleno;
. a criação de 2 (dois) subníveis nas categorias Professor Doutor e Professor

Associado para permitir a progressão horizontal na carreira;
. a abertura da progressão vertical da carreira, isto é, os docentes que forem

aprovados nos concursos de título de Livre Docência e de Docente Pleno
seriam automaticamente promovidos para as funçöes de Professor Associado
e Professor Titular;

. o estabelecimento de critérios de mérito explícitos, tanto qualitativos como
quantitativos, para a validação da inscrição nestes concursos de título;

. a criaçäo de uma pré-carreira que permita a criaçäo de funções semelhantes
às dos TAs (Teaching Assistants) amencanos.

Este relatório é composto de 4 (quatro) seções. A primeira detalha as categorias
docentes, a segunda as regras de inscriçäo nos concursos, a terceira discute a
questão da pré-carreira e a última apresenta as conclusões finais.

l. Cateqorias Docentes

A Comissão sugere a manutenção de 3 (três) níveis na carreira, respectivamente
denominados de Professor Doutor (MS-3), Professor Associado (MS-s) e Professor
Titular (M5-6).

Para os dois primeiros níveis (MS-3 e MS-S), propõe-se a criação de uma progressão
horizontal, com a criação de dois subníveis denominados respectivamente de nível 2
e nível 1. A progressão horizontal dentro de um nível, uma vez pleiteada pelo docente
que acredita ter atingido os requisitos mínimos para tal promoção, seria avaliada e
aprovada por uma Comissäo de Progressão Horizontal da Carreira Docente, nomeada
pela Congregação da Unidade especificamente para este fim.



Já a progressão vertical na carreira ocorreria através da aprovaçäo em concursos
de título. De modo semelhante ao concurso de Livre Docência, cuja aprovação
implica progressäo parc a função de ProfessorAssociado, sugere-se a criação de um
concurso de Docente Pleno, cuja aprovação implicaria progressåo para a função de
Professor Titular.

Assim, os níveis de Professor Associado (MS-5) e Professor Titular (M5-6)
corresponderiam a funções, sendo que os cargos seriam atribuídos exclusivamente
ao nível inicial da carreira. Deste modo, todos os docentes que fossem aprovados nos
concursos de Livre Docência e de Docente Pleno seriam automaticamente promovidos
respectivamente para estes níveis. Propöe-se ainda o estabelecimento de pré-
requisitos, qualitativos e quantitativos, que sejam levados em conta para aprovar a
inscriÇão nestes concursos, como explicado mais adiante neste documento. Ao se
adotar tais critérios, deseja-se garantir e preservar o nível de excelência para que os
níveis mais altos da carreira sejam atingidos.

A seguir, detalham-se cada um dos níveis da carreira.

a) MS-3: Professor Doutor

Nível inicial da carreira. Este nível da carreira seria composto de 2 (dois) subníveis
para progressão horizontal:

MS-3 nível 2

Pré-condiçäo: ter título de Doutor reconhecido pela USP e ser aprovado e indicado em
concurso público de ingresso.

Trata-se da porta de entrada parc a carreira de docente na USP. O concurso público
de ingresso seria composto de 3 provas (didática, escrita e análise de memorial),
conforme as regras atuais dos concursos para provimento de cargos de Professor
Doutor.

MS-3 nível I

Pré-condição: ser cadastrado como orientador pleno de Doutorado pela CPG da
Unidade.

Esta progressão seria obtida tipicamente após a formaçåo de pelo menos um Mestre.
lmagina-se que o prazo médio provável de progressão para este subnível a partir do
subnível anterior seja de 3 a 5 anos.

Uma vez atingida a pré-condição acima, o docente MS-3 nível 2 poderia postular a
progressão parc este subnível, para o que deve submeter um memorial
circunstanciado, onde deverá demonstrar a sua atuação nas atividades de ensino,
pesquisa e extensäo, condizentes com o seu regime de trabalho. Este memorial será
avaliado pela Comissão de Progressão Horizontal da Carreira Docente da Unidade,
criada para este fim.

b) MS-5: Professor Associado

Nível intermediário da carreira. Este nível da carreira também seria composto de 2
(dois) subníveis para progressão horizontal:



a MS-S nível 2

Pré-condição: ter título de Livre Docente

Trata-se do subnível inicial, acessível àqueles docentes no grau MS-3 nível 1

aprovados em Concurso de Livre Docência. Uma vez aprovados, tais docentes seriam
automaticamente promovidos para este subnível.

Os requisitos mínimos para inscrição no concurso de Livre Docência seriam os
seguintes:

(i) ter obtido doutorado há pelo menos 7 (sete) anos;

(ii) apresentar produção científlca regular há pelo menos 7 (sete) anos;

(iii) ter produçäo regular, notadamente em periódicos internacionais de boa qualidade;

(iv) ter independência científica e inserção internacional, comprovada, por exemplo,
através de participação em comitês científìcos de congressos e de sociedades
científìcas internacionais, em programas de cooperação internacional, etc;

(v) ter demonstrado capacidade de captar recursos para pesquisa;

(vi) ter orientado dissertaçöes de Mestrado ou teses de Doutorado, havendo um limite
mínimo de 3 (três) orientados, sendo pelo menos um deles no grau de Doutor;

(vii) ter sido responsável e ter ministrado regularmente disciplinas tanto na graduação
como na pós-graduação;

(viii) ter exercido atividades administrativas relevantes junto ao seu Departamento ou á
Unidade, compatíveis com o seu regime de trabalho;

O concurso público de Livre Docência seria composto de 4 provas (defesa de tese,
didática, escrita e análise de memorial), conforme as regras atuais dos concursos de
Livre Docência.

. MS-s nível 1

Pré-condiÇão:

Além das condiçöes do nível anterior, acrescentam-se:

(i) ter obtido doutorado há pelo menos g (nove) anos;

(ii) apresentar produçäo científica regular há pelo menos 9 (nove) anos;

(i¡i) ter publicado regularmente em periódicos de circulação internacional e
considerados de primeira linha;

(iv) ter contribuído decisivamente paru formar grupos de competência, com
reconhecimento nacional ou internacional.

Uma vez atingida a pré-condição acima, o docente MS-5 nível 2 pode postular a
progressão para este nível, para o que deve submeter um memorial circunstanciado,
onde deverá demonstrar a sua atuação nas atividades de ensino, pesquisa e



extensäo, condizentes com o seu regime de trabalho. Este memorial será avaliado
pela Comissão de Progressão Horizontal da Carreira Docente da Unidade, criada para
este fim.

c) MS-6: Professor Titular

Pré-condicão: ter sido aprovado no Concurso de Docente Pleno

Nível máximo da carreira, acessível àqueles docentes no grau MS-5 nível 1 aprovados
em Concurso de Docente Pleno. Uma vez aprovados, tais docentes seriam
automaticamente promovidos para este nível.

Os requisitos mínimos para inscriÇäo no concurso de Docente Pleno, além daqueles já
mencionados acima para o concurso de Livre Docência, seriam os seguintes:

(i) ter obtido doutorado há pelo menos 12 (doze) anos;

(ii) apresentar produção científica regular há pelo menos 12 (doze) anos;

(iii) ter tido trabalho científico regular e contínuo, evidenciado por um número
significativo de publicações em periódicos de nível internacional considerados de
primeira linha;

(iv) ter contribuído indiscutivelmente para o desenvolvimento da sua área no país;

(v) ter contribuído indiscutivelmente para a nucleaçäo de grupos de pesquisa e
formação de novos cientistas;

(v) ter indiscutível liderança local, nacional e reconhecimento internacional;

(vi) ter exercido atividades administrativas na sua Unidade ou na USP;

(vii) ter realizado atividades de extensão de impacto na comunidade;

(viii) ter obtido honrarias e prêmios pela sua atuação acadêmica.

O concurso público de Docente Pleno seria composto de 3 provas (didática, argüição e
análise de memorial), conforme as regras atuais dos concursos de Professor Titular.

2. lnscricão nos Gon cursos

Docentes MS-3 nível 1, ou quaisquer outros interessados, quando atingirem um
nível de excelência compatÍvel com os requisitos mínimos acima citados,
podem postular a inscrição no Concurso de Livre Docência;

Docentes MS-5 nível 1, ou quaisquer outros interessados, quando atingirem um
nível de excelência compatÍvel com os requisitos mínimos acima citados,
podem postular a inscrição no Concurso de Docente Pleno;

Em ambos os casos, o candidato deve preparar um memorial circunstanciado
onde, além de detalhar sua produçåo em docência, pesquisa e extensäo, deve
explicitar obrigatoriamente as razöes pelas quais ele crê que atinge os
requisitos para o nível que postula. Por exemplo, "publiquei tais artigos nos
seguintes periódicos que säo de impacto na área segundo o Qualis, obtive os

a

b.

c



d

e

seguintes financiamentos através das seguintes agências e industrias, formei
tantos Doutores e tantos mestres, atuei como coordenador das seguintes
Comissöes, ministreitantos cursos, com tantos alunos etc...".

Este memorial será encaminhado a avaliadores externos, em regime de blind
review, que devem encaminhar um parecer favorável / desfavorável à inscrição
do candidato no referido concurso;

Tais cartas de aprovação seriam pré-requisitos para validar a inscrição no
concurso. Tal procedimento seria diferente do atual, onde o mérito referente
aos critérios mínimos não é avaliado no momento da inscriçã0. Uma vez
aprovada a inscrição, deve-se nomear uma banca para realizar o concurso,
seguindo os moldes atuais.

Finalmente, os critérios mínimos acima mencionados de forma qualitativa devem ser
adaptados para cada area e devidamente quantificados, para que sejam consistentes
com os índices correntes em cada uma das especialidades.

Cabe ressaltar que caso um candidato, näo docente da USP, seja aprovado nos
concursos de Livre Docência e Docente Pleno, ele obterá um título correspondente. Se
desejar entrar na carreira, deverá realizar um concurso público de ingresso na carreíra,
onde serão devidamente valorizados os títulos anteriormente obtidos.

3. Pré-Carreira

A Comissão sugere ainda a criaçäo institucional da função de Auxiliar de Ensino.
Embora näo pertencente à carreira regular, tal função ocuparia uma lacuna existente,
em função do desaparecimento da antiga função de Professor Assistente (MS-2).

Auxiliar de Ensinoa

Pré-condição: ter título de Mestre e estar matriculado como aluno regular de
Doutorado em algum Programa de Pós-Graduação da Unidade.

Tal função seria destinada aos alunos regularmente matriculados em um programa de
Doutorado. O objetivo é aumentar o escopo do programa PAE, fazendo com que a
Universidade possa contratar seus Doutorandos como lnstrutores de Ensino,
semelhantemente aos Teaching Assistants (TAs) americanos ou aos Attachés
Temporaires d'Enseignement et de Recherche (ATERs) franceses. Tais contratos
teriam períodos limitados de 2 anos, renováveis no máximo por uma única vez, e com
base na CLT. Embora não conste da carreira, o fato de ter desempenhado a função de
Auxiliar de Ensino poderia contar pontos no concurso público de ingresso na carreira.

4. Conclusöes

A Comissão entende que as propostas acima descritas devem ainda ser mais
detalhadas, por exemplo, através da proposição de alteração dos Estatutos da
Universidade que sejam diretamente relacionados às propostas sugeridas.

Segundo a Comissão, a proposta do concurso de título de Docente Pleno apresenta
duas vantagens, Em primeiro lugar, permite a abeftura da progressão vertical da
carreira, tendo como conseqüência para os docentes aprovados a promoçäo imediata
para a função de Professor Titular. Adicionalmente, permite que candidatos externos à
USP possam obter tal título, semelhantemente ao que atualmente ocorre nos
concursos de Livre Docência. Assim, caso um candidato externo seja aprovado em tal



concurso, poderá participar de um concurso público de ingresso, e se aprovado seria
imediatamente promovido para a função de Professor Titular.

Por outro lado, a Comissão entende ainda que o estabelecimento de pré-requisitos
mínimos formais parc progressão na carreira deve constar obrigatoriamente e
explicitamente no Estatuto das Unidades ou em Portarias Complementares. Além
disto, a análise destes requisitos deve ser realizada no momento da inscriçäo nos
Concursos de Livre Docência e de Docente Pleno, impedindo, por exemplo, que
candidatos que näo tenham atingido estes pré-requisitos possam passar por uma
situação constrangedora frente a uma banca. Assim, adotando-se tal procedimento,
garante-se que a abertura da carreira, através da eliminação do caráter competitivo do
atual concurso de Professor Titular, preserve a qualidade e a excelência dos docentes
que forem aprovados nos concursos vindouros.

São Paulo, 27 de Abrilde 2006.

Prof. Dr. Cláudio Nascimento Oller Prof. Dr. Nicolau D. F. Gualda

Prof. Dr. Jaime Simão Sichman Prof. Dr. Silvio Burratino Melhado

Prof. Dr. José Reinaldo Silva Sra. Ângela Teresa Buscema
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Piracicaba,30 de março de 2015

Em atenção à Circ. SG/CAECO/I9, após ampla divulgação e discussão sobre os temas apresentados pela Comissão

Assessora Especial - CAECO, encaminhamos as PROPOSTAS para alterações estatutárias da Universidade de São

Paulo, a serem debatidas na 3" Sessão Extraordinária, não deliberativa, do Conselho Universitário, no dia 7 de

abril de 2015,a seguir exposta (alterações com fonte azul em negrito):

TEMA I - Carreiras e Resimes de Trabalho

l. Alteração do Estatuto dos Servidores da USP (ESU). instituindo a mudança de regime

de trabalho, de CLT para Estatutário

TITULO VIII

Disposições finais e transitórias

Artigo 217 - Os atuais servidores efetivos da Universidade, contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, poderão optar pelo regime previsto neste Estatuto, passando a
pertencer ao Quadro de Cargos ou de Funções Autárquicas da Universidade de São Paulo.

$1" - A aceitação da opção dependerá da existência de recursos orçamentários hábeis para atender ao

encargo.

$2" - Para os servidores admitidos até 05 de outubro de 1988, a aceitação da opção dependerá de

recursos no fundo de reserva,

$3" - O enquadramento será levado a efeito para a mesma função exercida pelo servidor, mantidos todos
os acréscimos pecuniários da sua remuneração.

S4" - A opção de que trata este artigo far-se-á mediante declaração por escrito, no prazo de 0l (um)
ano, a partir da data da publicação desta Deliberação;

$5" - Os servidores cujos contratos de trabalho estejam suspensos poderão optar no prazo de 180

dias, contados do retorno à atividade.

Observação: exclusão dos $6" ao $10".

I.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Muitos servidores técnico-administrativos que ingressaram na Universidade na década de 80

foram prejudicados ao aceitar a mudança de regime de trabalho para CLT, uma vez que os servidores que não

aceitaram estão se aposentando com salário integral e convênio de saúde.

Esse fato acarreta uma situação injusta aos servidores CLT, que receberão o benefício de

aposentadoria pelo INSS, diminuindo a renda mensal drasticamente. Quanto maior o salário, menor a renda, já que o
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teto do benefício do INSS é de R$ 4.663,75, que pode ser reduzido em até 30%0, tendo em vista a aplicação do fator

previdenciário.

Assim, os servidores estão optando em perrnanecer nas suas atividades na Universidade

independente da saúde física ou mental,já que é garantido o contrato de trabalho até os 70 anos.

As consequências dessa situação são sentidas tanto pelos servidores como pela Universidade.

Os servidores poderiam estar se desligando das suas funções para ter qualidade de vida na 3u

idade, próximos de familiares e realizando projetos pessoais.

Aumenta a cada ano a quantidade de servidores insatisfeitos por continuarem trabalhando, sendo

que há colegas de trabalho da mesma classe funcional que manterão a qualidade de vida após a aposentadoria, seja

pelos proventos integrais, seja pelo atendimento médico e odontológico.

O Programa de lncentivo à Demissão Voluntária (PIDV) é uma ferramenta muito importante na

gestão de empresas privadas. Entretanto, independente do número significativo de adesão na Universidade, o valor

pago ao servidor não pode ser comparado aos beneficios que teria caso fosse do regime estatutário.

1.2 EMBASAMENTOJURIDICO

O regime jurídico único é o mecanismo para a construção de uma gestão de pessoal igual em

direitos e obrigações, pois todos estariam sujeitos ao Estatuto dos Servidores da USP (ESU).

O contrato de emprego regido pela CLT deve ser utilizado somente pelas pessoas jurídicas

privadas, já que os empregados públicos também estão sujeitos às obrigações do ESU.

O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em liminar pelo regime jurídico único aos

servidores públicos (Ação Direta de Inconstitucionalidade 213 5 -412000).

Em decorrência dessa decisão, está suspenso o artigo 39 da Constituição da República,

aguardando julgamento final.

Para resolver essa situação, o Conselho Universitário da UNICAMP deliberou na sua l33u Sessão

Ordinária, realizada em 06/08/20 13, pela mudança de regime para os servidores Celetistas contratados até 05/10/1988.

A deliberação acrescentou artigo ao Estatuto dos Servidores (ESUNICAMP) - documento em anexo.

De igual modo, a USP pode deliberar pela alteração de regime dos servidores que ingressaram até

05/10/1988 (promulgação da Constituição Federal), utilizando-se do fundo de reserva, tendo em vista a restrição

orçamentária.
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Mais adiante, havendo orçamento para tanto, poder-se-á proceder à alteração dos demais

servidores, por etapas, que terão como base período de admissão (Ex.: 06/10/88 a 05110193), mantendo-se assim a

impessoalidade (princípio do art. 37, caput, da Constituição Federal), já que não há escolha de servidor por critério

pessoal.

2. Inserir no Estatuto da USP as diretrizes para os planos de acesso à carreira dos

servidores técnico-administrativos

TÍTULO VII-A - DA ATIVTDADE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Artigo 91-A - A atividade dos servidores técnico-administrativos será regida por carreira, com base nas

seguintes diretrizes:

I - Critérios objetivos para a ascensão na carreira e desenvolvimento profïssional, de acordo com o
Estatuto e Orçamento da Universidade, buscando o amplo entendimento de todos os servidores;

II - Desenvolvimento dos servidores, considerando o interesse da Universidade e cota
orça mentária específica;

Ill - Respeito às particularidades das Unidades/Órgãos e tlas áreas de atuação dos servidores;

IV - Visão sistêmica dos servidores;

V - Preparação das lideranças.

Parágrafo único - A carreira terá regulamentação própria, que deverá observar as disposições
contidas nesse Estatuto.

Artigo 9l-B - A movimentação na estrutura da carreira ocorrerá por meio de progressão
horizontal e/ou vertical, sendo observada a seguinte ordem cronológica:

a) autoavaliação pelo servidor, justificando e exemplificando suas competências;

b) avaliação pelo superior hierárquico, que observará os requisitos de acesso, competências e

conhecimentos complementa res pa ra o enquadramen to fu ncional;

c) análise pelo Comitê de Avaliação da Unidade, segundo critérios definidos pela Reitoria, com
assessoria de pessoa jurídica externa especializada;

d) Homologação do processo pelo Conselho Técnico e Administrativo ou órgão equivalente;

e) Auditoria do Departamento de Recursos Humanos da Reitoria.

Parâgralo único - Caberá ao Comitê de Avaliação da Unidade, com assessoria de pessoa jurídica
especializada, a criação e gestão de canal de comunicação para dirimir dúvidas, acessível a todos os

avaliados e avaliadores.

Parágrafb único - A cada 02 (dois) anos será realiza¡lo programa de acesso à carreira, exceto em

caso de restrição orçamentária, que deverá ser justificada.
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2.1 ruSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Criar disposições gerais no Estatuto da USP para a carreira e para a movimentação funcional é

uma forma de nortear qualquer regulamentação expedida na Universidade, independente da gestão, evitando-se

mudanças drásticas.

Os servidores informaram a falta de solidez do plano de acesso à carreira, pois em cada plano os

critérios são diferentes.

Um canal de comunicação acessível e devidamente assessorado no âmbito da Unidade é uma

forma eficaz de esclarecer os servidores sobre critérios e condições.

A contratação de empresa especializada tem como objetivo a prestação de assessoria técnica aos

Comitês de Avaliação em todas as fases do processo, nos treinamentos dos membros de Comitês das Unidades, nas

palestras para os servidores e na solução de problemas.

O prazo de 2 anos para a realização de plano de carreira objetiva valorizar os servidores, com

oportunidades efetivas e periódicas para o crescimento funcional, mantendo a competividade da USP no mercado de

trabalho.

Incluímos uma ressalva, para considerar a restrição orçamentária como fator impeditivo do plano

de acesso à carreira.

Por fim, os requisitos de acesso precisam ser objetivos e com linguagem acessível a todos os

servidores (Básico, Técnico e Superior), já que a compreensão das justificativas é essencial para que a Comissão avalie

as funções exercidas pelo servidor e certifique que foi enquadrado pela chefia no nível adequado.

2.2 EMBASAMENTO JURÍDICO

Os princípios da impessoalidade e da igualdade estão consagrados no art. 37 da Constituição

Federal e devem ser observado em todos os atos da Adminishação Pública.

As diretrizes da carreira e sua movimentação devem ser institucionalizadas, inserindo-as no

Estatuto dos Servidores da USP, como forma de agregar valor, evitando-se que sejam alteradas em cada gestão da USP.
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3. Institucionalização do auxílio-alimentação, auxílio-refeição e prêmio institucional no

Estatuto dos Servidores da USP (ESU)

Dos direitos e vantagens de ordem pecuniária

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 60 - Além do salário, o servidor só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias

I - adicionais por tempo de serviço;
II - gratifrcações:

a. - pela prestação de serviço em horários especiais;

b. - de função;
III - diárias;
IV - ajuda de custo;
V-salário-família;
VI - prêmio a que se refere o artigo l0 I ;
VII - prêmio a que se refere o item I do arligo I4l;,

Vlll - auxílio-alimentação;

IX - auxílio-refeição;

X - prêmio institucional.

CAPÍTULO VIII
De outras concessões pecuniárias e auxílios

Artigo xxx - Ficam assegurados ao servidor o recebimento de auxílio-alimentação e auxílio-
refeição, para a aquisição mensal de gêneros alimentícios e para o subsídio diário da alimentação
no intervalo intrajornada, respectivamente.

Sl" - O servidor fará jus ao auxílio-refeição na proporção dos dias trabalhados, de acordo com a

apuração do Boletim de Frequência Mensal do período, no limite de um vale por dia, deduzidas
eventuais diárias de viagens recebidas no mesmo período.

$2" - Os beneficiários do auxílio-refeição contribuirão com 20'/o do valor mensal recebido a esse

título, descontados em folha de pagamento.

$3" - Os valores dos benefícios serão disponibilizados no 4" dia útil de cada mês, através de crédito
em cartão com chip eletrônico, para utilização em estabelecimentos comerciais conveniados com a
empresa prestadora do serviço.

S4" - O reajuste dos benefícios será anual, na mesma data e percentual do salário.

Artigo xxx - O prêmio institucional tem como objetivo reconhecer e valorizar as ações de seus

docentes e servidores técnico-administrativos no desempenho de suas atividades que contribuem
para o resultado institucional.

$1" - O valor será pago anualmente, no 4" dia útil do mês de janeiro, com valor a ser enquadrado
segundo critérios de avaliação, que terão como base o resultado da Universidade no âmbito
nacional e internacional, vinculado a percentual que incidirá sobre o repasse do ICMS.
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$2'- Caso haja restrição orçamentária, será elaborada justificativa pormenorizada para o não
pagamento do prêmio institucional.

3.1 ruSTIFICATIVA

Institucionalizar o auxílio-alimentação, o auxílio-refeição e o prêmio institucional no Estatuto dos

Servidores da USP (ESU) é uma medida para garantir a permanência dos benefícios, independente da gestão.

Trata-se de benesses que tem como objetivo agregar valor ao trabalho dos servidores, mantendo a

Universidade competitiva no mercado de trabalho, tornando-a atraente aos que desejam seguir carreira pública.

Vincular o aumento do valor dos benefícios ao do salário evita a defasagem causada pela inflação.

Incluímos ressalva para a concessão do prêmio institucional, quando houver restrição

orçamentária.

Os valores dos benefìcios constituem uma parcela significativa na remuneração de todos os

servidores docentes e técnico-administrativos, sendo essencial a manutenção e valorização dos mesmos.

4. Incluir no Estatuto dos Servidores da USP a conclusão de inventário físico de bens

CAPITULO TI

Das responsabilidades

Artigo 170 - O servidor é responsável pelas irregularidades a que der causa e pelos prejuízos delas

resultantes.

Parágrafo único - Caracteriza-se, especialmente, a responsabilidade:

(. .)

k. - pela não conclusão do inventário físicr¡ dos bens sob sua responsabilidade no prazo estipulado.

Artigo 174 (...)

Sl" - A não conclusão do inventário lísico será caracterizada como inadimplência, acarretando o

impedimento de registro de empenhos ao Departamento/Setor de lotação do servidor.

$2" - Nenhum processo de exoneração a pedido, aposentadoria, transferência ou remoção terá
andamento sem que o responsável pelos bens patrimoniais proceda a sua entrega ou comprove a

liquidação de sua responsabilidade, através de certidão de quitação patrimonial fornecida pela

área de patrimônio.

4.I JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
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A realização de inventário físico é obrigação de todo servidor que mantêm bens públicos sob sua

responsabilidade.

O procedimento é realizado pelo Sistema MercúrioWeb, havendo grande número de servidores

com pendências para a conclusão.

O não cumprimento do prazo para conclusão do inventário precisa ser expressamente penalizado,

para que a Universidade tenha o respaldo legal visando concretizar uma gestão patrimonial de acordo com a Lei.

Por fim, essa medida tem como objetivo mostrar aos servidores a importância de prestar contas

dos bens sob sua responsabilidade.

4.2 EMBASAMENTO JUzuDICO

Na área financeira, o controle patrimonial dos órgãos públicos é exigido pela Constituição

Federal:

"Art. 70. A fiscølização contábil, financeira, orçamentóría, operøcional e patrimonial da União e

das entidades da administração direta e indireta, quonto à legølidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediqnte controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestarão contas qualquer pessoa fisica ou jurídicø, pública ou privada, que

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos

quøis a Unieio responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. "

O inventário fisico está previsto no artigo 96 da Lei Federal 4320164 (Normas Gerais de Direito

Financeiro)

"Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de

cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. "

Com base nessas normas e em inúmeras outras da esfera estadual, o Tribunal de Contas e o

Ministério Público estão acompanhando o cumprimento das norrnas pela USP, realizando auditorias e exigindo

relatórios ejustificativas, havendo necessidade de um controle eficiente e eficaznaârea financeira.

Assim, há necessidade de uma gestão patrimonial efetiva, cabendo a cada servidor a

responsabilidade que a lei exige, evitando-se problemas com órgãos fÏscalizadores.

O impedimento de registro de empenho foi extraído de norma da Universidade de Brasília (artigo

l8 da Resolução do Decanato de Administração 2312013).

A obrigatoriedade de cerlidão de quitação patrimonial foi retirada do artigo 5o, S3o, da Portaria

ll45l1999 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Resolução e Portaria seguem em anexo.
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TEMA II - Autonomia e orsan izacão das unidades ou órsãos

I tuto dos Servidores da USP a uanti

técnico- administrativos dos Departamentos

Capítulo Vlll

Dos Departamentos

(....t

Artigo 5l - A quantidade de servidores técnico-administrativos lotados em cada Departamento
será determinada pelos seguintes critérios:

I - número de docentes em exercício;

Il - quantidade de alunos;

ll - quantidade de laboratórios;

lil - existência de atividade prática de campo.

I.I JUSTIFICATIVA

O Programa de Incentivo à Demissão Voluntária desestruturou a gestão da administração, ensino

e pesquisa dos Departamentos, havendo casos em que todos os servidores da secretaria foram ou serão desligados da

Universidade, bem como laboratórios e áreas experimentais que serão afetados pela ausência de técnico.

Essa situação prejudica a otganização do ensino e da pesquisa, a gestão financeira, patrimonial e

administrativa, bem como a prestação de contas aos órgãos de fomento.

TEMA III - Formas de deliberacâo das alte ões estatutátrrâsrâc

1. Alteracão do Estatuto da USP. Dara em da Assembleia Universitári aenfo

TÍTULO - DA ASSEMBLEIA UNIVERSITARIA

Artigo xxx - A Assembleia Universitária será constituída pelo Conselho Universitário, pelos

Conselhos Centrais, pelas Congregações das Unidades e pelos Conselhos Deliberativos dos Museus
e dos lnstitutos Especializados.

ParágraTo único - Compete à Assembleia Universitária:

l - votar as propostas dos servidores docente, técnico-administrativos e alunos, recebidas em

consulta com a comunidade universitária.
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2 - emendar o presente Estatuto por aprovação de dois terços da totalidade de seus membros;

3 - aprovar o orçamento da Universidade elaborado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio;

4 - eleger o Reitor para a lista tríplice, que será composta pelas chapas que receberem maior
número de sufrágios;

5 - emendar o Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo.

I.1 JUSTIFICATIVA

O empoderamento da Assembleia UniversitáLria é essencial para a democratização da

Universidade, eom a participação das Congregações nas deliberações acima reportadas.

A Congregação, órgão consultivo e deliberativo superior de cada Unidade, tem

conhecimento profundo das necessidades e especificidades dos espaços universitários que representam.

Assim, a USP irá consolidar mecanismos de governança que refletirão os reais anseios

da Universidade, já que as lideranças de cada Unidade terão direito ao voto em questões essenciais,

permitindo uma estrutura de poder equilibrada, distribuindo o poder de decisão, na busca do

aperfeiçoamento instituc ional.

2. Institucion alização da democracia oarticioativa no Estatuto da USP

TITULO - DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDTNÁRIA

Artigo XXX- Os servidores docentes, técnico-administrativos e alunos serão consultados sobre
alterações estatutárias, regimentais e eleição de reitores, para ampliar a participação na política
geral da Universidade, com consolidação de propostas em Assembleia Geral Extraordinária no
âmbito da Unidade, a serem encaminhadas à Assembleia Universitária, para análise.

Sl" - A consulta será requerida no mínimo 45 dias antes da reunião de deliberação, para que a

Unidade convoque a Assembleia Geral Extraordinária, esclarecendo o teor da consulta e o pra-zo

para a elaboração de propostas, para debate e deliberação na Assembleia.

$2" - As Unidades encaminharão as propostas deliberadas na Assembleia para Comissào Especial,
que organizará todas as propostas, para apreciação da Comissão de Legislação e Recursos.

$1" - A Conrissão de Legislação e Recursos opinará sobre os aspectos legais das propostas, para
votação pela Assembleia Universitária.

2.I JUSTIFICATIVA

A presente proposta tem como objetivo constituir na USP a democracia participativa,

para intervenção direta da comunidade universitéria.E considerada um modelo oLr ideal de justificação do

exercício do poder político pautado no debate na comunidade universitária.
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A legitimidade das decisões políticas advém de processos de discussão que, orientados

pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e da justiça social,

conferem um reordenamento na lógica de poder político tradicional.

3.

Artigo 16 - (...)

Parágrafo único - Ao Conselho Universitário compete:

(...)

l6 - conferir Prêmio de Produtividade em Pesquisa a servidores que se destacarem na comunidade
científica, com o pagamento de valor vinculado a importância do feito, conforme regulamentação
própria, aprovada pelo Conselho Universitário.

3.I JUSTIFICATIVA

Este dispositivo tem o objetivo de agregar valor às pesquisas científicas, possibilitando o

incentivo ao desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento, modernização,

reaparelhamento e racionalização do serviço público.

Muitas universidades concedem prêmio de grande vulto a pesquisadores que se destacaram

com criações científicas. Podemos citar o Prêmio Nobel, por exemplo.

O teto constitucional de remuneração incide sobre esse prêmio

Entretanto, a regulamentação para sua criação é essencial, independente do corte da

remuneração quando do recebimento pelo servidor, como forma evidenciar a necessidade de mudança

constitucional que incentive o desenvolvimento científrco do nosso país, premiando os cientistas como

reconhecimento de avanços científicos.
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Circular N" 0003/201 3/DGM Em28 de Agosto de 2013

Para:

Assunto:

Titulares de todos os Centros de Custo da FUB

lnventário Patrimonial Descentralizado por Unidade de 2013

Senhores Titulares,

Estamos iniciando o processo de lnventário Patrimonial
Descentralizado por Unidade de 2013. O primeiro passo é a indicação dos
membros das Subcomissões de cada unidade, conforme a Circular No

0003/2013/DAF (f1.2) e a Resolução do Decanato de Administração N" 0023/2013
(fls. 3 a 6). Os membros poderão ser indicados até o dia 2010912013, e os
trabalhos de inventário poderão ser realizados até o dia 3111212013, conforme o

cronograma anexo à Circular No 0003/2013/DAF.

Ressaltamos também a importância deste trabalho, pois o zelo pelo

patrimônio público não é responsabilidade apenas dos agentes patrimoniais, é

responsabilidade de todos os servidores públicos e as sanções administrativas
estão previstas em lei. Além disso, o servidor que é Agente Patrimonial Delegado

tem suas responsabilidades, conforme o manual de Normas de Registro e

Controle dos Bens Patrimoniais Móveis da FUB (fls. 7 a 16). O servidor que adota

corretamente estes procedimentos evita transtornos futuros, como por exemplo, a

não obtenção da Certidão Negativa de Débitos Patrimoniais nos processos de
aposentadoria, redistribuição ou exoneração.

Objetivando a realização adequada do lnventário, o Decanato de
Administração, através da Diretoria de Gestão de Materiais / Coordenação de
Patrimônio coloca a disposição duas linhas de atendimento para sanar as dúvidas
dos servidores: 3107-3605 e 3107-3602. Além das dúvidas que poderão ser

sanadas por telefone, a Coordenação de Patrimônio PAT dispõe, para

empréstimo, de coletores de dados para leitura ótica das etiquetas de patrimônio,

o que facilita o trabalho da subcomissão ao identificar os bens da sua unidade
registrados no Sistema de Patrimônio - SIPAT.

Portanto, reiteramos que os trabalhos iniciam com a indicação dos
membros das Subcomissões até o dia 20/09/2013, que deverá ser feito através
de memorando assinado pelo titular do centro de custo e encaminhado. por

UnBDoc. ao via DGM. conforme o modelo à fl. 17. Outras informaçöes
poderão ser encontradas na nossa página www.daf.unb.br - Diretoria de Gestão
de Materiais / Coordenação de PatrimÔnio

Qualquer dúvida, estaremos à disposição

Atenciosamente,

Fernando Ba Couto

FC / DGM

retor de de Materiais
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Circular No 0003/2013/DAF Em 21 de Agosto de2013.

Para:.

Assunto

Todos os Centros de Custo da FUB

Encaminhamento da Resolução do Decanato de Administração n'

002312013 e indicação da Subcomissão para realização do

tnventário Patrimonial Descentralizado por Unidade de 2013-

Senhor (a) Titular,

De acordo com o a Lei n" 4.320164, o Decreto-Lei No 200/67, a

Instrução Normativa da Secretaria de Administração Pública da Presidência da

República no 205i88 e as Normas de Registro e Controle de Bens Patrimoniais

Móveis da FUB, cada Unidade Administrativa deverá realizar seu lnventário
patrimonial Anual, por meio de Subcomissões, dentro do prazo estabelecido,

bem como o encaminhamento do relatório final à Coordenação de Patrimônio -
PAT.

Objetivando a realização do lnventário Patrimonial Anual do

exercício 2013 e considerando o acima exposto, solicitamos a V.Sa. que faça a

leitura da referida resolução e indique impreterivelmente até o dia 2010912013,

3 (três) servidores, no mínimo, para compor a Subcomissão de lnventário

Patrimonialda sua unidade referente ao exercício 2013, bem como dar todo o

apoio necessário às atividades inerentes a este. O presidente da subcomissão

de inventário é o Titular da Unidade, cujo nome deverá também ser indicado. A

indicação da subcomissão deverá ser encaminhada ao Decanato de

Admini o - DAF via Diretoria de de Materiai -DG M por meio de

Memorando com registro no UnBDoc.

Segue o cronograma para a realização do lnventário, sendo a sua

observância de suma importância para o sucesso das atividades.
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CRONOGRAMA DO ¡NVENTÁRIO DE 2013

O cronograma acima permite a realização de inventário em

tempo hábil à prestação de contas físico-financeira de 2013 e,

consequentemente mantém o controle do acervo patrimonial móvel,

viabilizando uma gestão adequada dos recursos materiais da FUB.

Prof. Lu SO

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVerS

De 26a
30t08t2013

Encaminhamento dos seguintes documentos ås
unidades:
. Resolução do DAF via e-mail e UNBDocfixando

normas e procedimentos referentes à realização
do lnventário Patrímonial Descentralizado de
Bens Móveis no âmbito da FUB e

. Circular DAF via e-mail e UNBDocpara indicação
dasSubcomissões de lnventário por Unidade
Descentralizada.

DAF/DGM

De 26108 a
20t09t2013

Restituição ao DAF via DGMdo UNBDoc com o
memorando do Titular do Centro de Custo
indícando os membros da Subcomissão de
lnventário Patrimonial de cada unidade.

UNIDADES
(Titulares dos

Centros de Custo)

De 26108 a
04t10t2013

Edição e encaminhamento às unidades dos
seguintes documentos:
o Resolução do DAF constituindo as

Subcomissões de lnventário Patrimonial por
u nida de descentral izadai

r Resolução do DAF constituindo Comissão
Central de lnventário.

DAF/DGM

De 26108 a
31112/2013

Realização das atividades de lnventário pelas
Subcomissões e envio dos relatórios por meio de
memorando registrado no UNBDocpara a
Coordenação de Patrimônio - PAT.

UNIDADES
(Subcomissões)

De 01/01 a

31101t2014

Análise dos relatórios pelaComissão Central de
lnventário e envio do Relatório Final à Diretoria de
Contabilidade e Finanças DCF e Auditoria - AUD.

CCI/DGM/PAT

Decano de Admin
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RESOLUçÃO OO DECANATO DE ADMINISTRAçÃON. 0023t2013

Fixa normas e procedimentos referentes à

realização do lnventário Patrimonial
Descentralizado de Bens Móveis no
âmbito da Fundação Universidade de
Brasília-FUB no ano de 2013.

o DECANO DE ADMTNISTRAçÃO da Universidade de Brasília, no

uso de suas atribuições e de acordo com o que determina a Lei no 4.32011964, a

Lei no 8.112t1990, a Lei No 8.42911992,o Decreto-Lei no 200/1967, a lnstrução
Normativa da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República no

20511g88, o Capítulo Xl das Normas de Registro e Controle de Bens Patrimoniais
Móveis da FUB e,

Considerando ser um dispositivo legal a realização de inventário físico-financeiro
dos bens móveis em todos os órgãos da administração pública,

Considerando que o inventário é indispensável para confecção do balanço
patrimonial da FUB, que tem o objetivo de por em evidência a situação plena e

ieal do órgão ao final do exercício, que é a partir do inventário que se pode avaliar

como estã sendo feita a administração dos materiais e atualizar os dados

escriturais (nos sistemas SIPAT e SIAFI) dos materiais que compõem o Ativo da

FUB,

Considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar procedimentos e
responsabilidades, para a realização do inventário patrimonial dos bens móveis de

propriedade da FUB,

RESOLVE

Art. 10

Art.20

CAPíTULO I

DAS DISPOSIçOES GERAIS

Esta Resolução regulamenta os procedimentos para a realização do

inventário físico dos bens móveis pertencentes ao acervo patrimonial

da FUB.

As normas estabelecidas nesta Resolução são gerais, aplicáveis
somente no âmbito da FUB.

A política de Gestão dos Bens Patrimoniais Móveis da FUB é

atribuição e de competência do Decanato de Administração - DAF.
Art. 30

-fel: (061) 310'l-0361 - Ernail: daf@.unb.br
Prédio da Reitoria-B 2" andar - Campus Univcrsitário Darcy Ribeiro - Brasília/DF - CEP: 70.910-900
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Art.40

Art. 50

Art. 6o

ill

VI

Art. 70

IV

V

De acordo com o lnciso Vll doAft. 116 da Lei no 8.11211990, são
deveres do servidor público: zelü pela conservação do patrimônio
público.

De acordo com a Lei no 8.42911992, todo servidor público poderá ser
chamado à responsabilidade pelo desaparecimento de bens que lhes
forem confiados, para guarda ou uso, bem como pelo dano que,
dolosa ou culposamente, causar a qualquer bem, esteja ou não sob a
sua guarda.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS

Para efeito desta Resolução consideram-se os seguintes conceitos:

Bem Móvel - objeto ou material que se pode transportar de um lugar
para outro e que, para efeito de controle, pode ser classificado como
material permanente, em consonância com os elementos de
despesas previstos na legislação em vigor e utilizados pelo Sistema
lntegrado de Administração Financeira do Governo Federal (SlAFl);

Carga Patrimonial - é a totalidade de bens móveis sob a
responsabilidade de um servidor;

Detentor de Carga Patrimonial ou Agente Patrimonial - é todo
servidor indicado para assumir a responsabilidade pela carga
patrimonial do bem, mediante a assinatura de Termo de
Responsabilidade Patrimonial;

lnventário - é um instrumento de controle para verificação dos
equipamentos e materiais permanentes, em uso na FUB;

Material Permanente - é aquele material que, em razão de seu uso
corrente e de definição legal, não perde a sua identidade física,
mesmo quando incorporado a outro bem ou tem uma durabilidade
superior a dois anos;

Termo de Responsabilidade Patrimonial - é o termo de aceitação e
concordância daquele que possui a guarda e responsabilidade sobre
o bem.

CAPíTULO III

DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL

O lnventário Patrimonial tem como objetivos:

Verificar a existência e localização dos bens patrimoniais,
possibilitando a atualização dos Termos de Responsabilidade e
Relação de Carga Patrimonial e contribuir para uma melhor eficiência

Predio da Reitoria -B 2" andar - Carnpus Universitário Darcy fubeiro - Brasília/DF - CEP; 70.910-900
Tel: (0ót) 310'7-0367 - Email: daf@.unb.br
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IV

V

e transparência na gestão do acervo patrimonial de bens móveis da
FUB;

Permitir a confrontação entre os registros do SlAFl, SIPAT e sua
posterior adequação;

Fornecer subsídios para melhorar a eficiência da gestão do acervo
patrímonial de bens móveis, permitindo melhor planejamento,
avaliação e controle dos bens móveis, mantendo os registros
devidamente atualizados;

Fornecer informações aos órgãos de controle e compor a prestação
de contas físico-financeira da FUB no encerramento de cada
exercício;

Confirmar as responsabilidades pela guarda dos bens patrimoniais
móveis.

Todo levantamento patrimonial com fins de inventário será realizado
por Subcomissão de inventário, de cada unidade, composta de no

mínimo 3 (três) servidores, sendo um presidente e os demais
membros, instituídos pelo Decano de Administração através de
resolução.

As subcomissões de inventário descentralizado de todas as unidades
que compõem a estrutura organizacional da FUB deverão constituir-
se sob a presidência de seu dirigente que indicará os demais
componentes de sua respectiva subcomissão.

É atribuição das subcomissões realizarem o levantamento físico dos
bens sob a assessoria, apoio e orientação da Coordenação de
Patrimônio - PAT, sendo-lhes facultado criar equipes de
levantamento de bens, tantas quantas julgarem necessárías, com a
finalidade de realizar o inventário da sua unidade.

Os demais componentes das subcomissões deverão ser designados
a cada exercício e antes do final do mesmo, em tempo hábil para a

execução dos levantamentos em todas as unidades da FUB.

O inventário, procedimento administrativo realizado por meio de
levantamento físico, que consiste no arrolamento físico-financeiro de

todos os bens existentes, Será realizado, no mínimo, anualmente, de
forma descentralizada, em todas as unidades da FUB, obedecendo a

calendário previamente definido pelo DAF através de Resolução.

Parágrafo Único - Os tópicos que deverão constar obrigatoriamente
do relatório final de inventário, a Ser encaminhado ao PAT, são os

seguintes:

Relação de Carga Patrimon
agente da unidade, por loca

ial (SIPAT/Relatório Carga) de cada
l, contendo todos os bens localizados no

Art. 8o

s10

s20

s30

Art. 90

Prédio da Reitoria -B 2" anda¡ - Campus Universitiírio Darcy Ribeiro - Brasília/DF - CEP:

Tel:(061) 3101-0367 - Email: da@.unb.br
70.9 r0-900
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il

Art. 10

Art. 11.

\ft. 12

il

IV

V

inventário, assinada pelo respectivo agente ou no seu impedimento,
pelo Titular da unidade;

Relatório de Conciliação Contábil (SIPAT/Relatório Analítico por
Centro de Custo) contendo todos os bens pertencentes ao acervo da
Unidade, devidamente assinado pela subcomissão de inventário.

A Coordenação de Patrimônio - PAT orientará a Comissão Central e
as Subcomissões de lnventário quanto aos procedimentos
necessários ao desenvolvimento das atividades das equipes
envolvidas na realização do lnventário Patrimonial Anual da FUB.

Nenhum bem móvel patrimonial poderá deixar de figurar no relatório
final de inventário de cada unidade.

CAPíTULO IV

DA SUBCOMISSÃO DE CADA UNIDADE

São competências de cada Subcomissão:

Coordenar e controlar as atividades relativas ao inventário
descentralizado de sua unidade, acompanhando os trabalhos e
assegurando a sua finalização;

Controlar o retorno de toda documentação pertinente ao inventário,
por agente patrimonial, quando da finalização dos inventários para a
Comissão Central de lnventário;

Solicitar o livre acesso a qualquer local da unidade para a realização
do levantamento físico dos bens;

Requisitar à unidade, servidores, estagiários, equipamentos,
transporte, materiais, e tudo o mais que possa contribuir para o bom
desempenho das atividades da subcomissão;

Emitir relatório final de inventário da unidade acerca das obseruações
constatadas durante o processo do inventário, relatando os
procedimentos realizados, a situação geral do patrimônio da unidade
e as sugestões para corrigir irregularidades encontradas.

CAPíTULO V

DOS AGENTES PATR¡MONIAIS

Os detentores de carga patrimonial devem cumprir determinações
que lhe forem atribuídas pela subcomissão durante a realização
deste, no que lhe for solicitada.

Art. 13.

Prédio da Reitoria -B 2' andar - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Brasília/DF - CEP: 70-910-900
Iel: (06t) 3107-0167 - Ernail: daf@.unb.br
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Art.14.

s10

Parágrafo único. Todo bem é de responsabilidade do servidor que
dele se utiliza ou que lhe solicita a aquisição.

CAPíTULO VI

DO TITULAR DA UNIDADE

Todos os bens móveis, qualquer que seja a categoria a que
pertençam, devem ser confiados a agentes patrimoniais indicados
pelo Titular da unidade.

A entrega dos bens se efetua por meio da aquisição ou de inventário,
conferido e reconhecido exato pelo responsável por Sua guarda e

conservação, o qual assinará também o Termo de Responsabilidade
Patrimonial.

Além do inventário a que se deve proceder, sempre que houver
mudança ou substituição de agente patrimonial, será lavrado um

Termo de Responsabilidade Patrimonial, que será assinado pelo

responsável que termina e pelo que começa a gestão.

Quando, por motivos de força maior previamente justificada, for
impossível ao responsável substituído assistir aos inventários ou

assinar o Termo de Responsabilidade Patrimonial a que Se refere

este artigo, poderá delegar a terceiros eSSa incumbência e, não o
fazendo, proceder-Se-á ao inventário à sua revelia sendo o termo de

responsabilidade patrimon¡al autenticado pela assinatura da

autoridade a que for subordinado o responsável-

As atribuições do Titular da Unidade como presidente da

Subcomissão da unidade são:

Indicar os demais servidores que comporâo a Subcomissão de sua

unidade;

Agendar junto à Coordenação de Patrimônio - PAT o empréstimo de

coletor de dados para a realização do levantamento físico dos bens;

Acompanhar os trabalhos;

Ratificar o relatório final.

o Titular da unidade é o responsável pela realização e

operacion alização interna do inventário patrimonial e pelo

encam¡nhamento à Coordenação de Patrimônio - PAT, no prazo

estipulado, e da documentação relativa ao levantamento físico dos

bens móveis da unidade sob a sua direção.

Prédio da Reitoria -B 2" andar - Catrpus Universitario Darcy Ribeiro Brasília/DF - CEP: 70.9
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IV

Art. 16
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CAPíTULO VII

DOS PROCEDTMENTOS PARA REALTZAçÃO DO INVENTÁR|O

Art. 17

il

llt

IV

VI

vil

vil¡

V

O lnventário Descentralizado por Unidade seguirá rotina a ser
determinada quando da constituição da subcomissão de cada
unidade, da qual Íarão parte os seguintes procedimentos:

O processo se inicia com a emissão de circular do DAF solicitando a
indicação das Subcomissões;

O Decanato de Administração emitirá a Resolução constituindo a
Comissão Central de lnventário e as Subcomissões de cada unidade;

A Coordenação de Patrimônio - PAT, quando necessário, treinará os
componentes das Subcomissões quanto à utilização do SIPAT -
Sistema de lnformações Patrimoniais, além de disponibilizar toda a
documentação, materiais e orientações necessárias ao
desenvolvi mento das atividades;

A Subcomissão avisará o início dos trabalhos aos agentes
patrimoniais da unidade, com antecedência mínima de 48 horas, a
fim de que possam tomar as medidas que visem a facilitar a
realização do inventário;

O Agente Patrimonial dos bens sob sua responsabilidade deverá
proceder de acordo com as instruções que lhe forem repassadas
pela Subcomissão, bem como a assinatura do Termo de
Responsabilidade Patrimonial ou Relação de Carga Patrimonial
desses bens, em três vias, ficando com uma delas sob a sua guarda
e as demais vias serão recolhidas pela Subcomissão.

A Subcomissão Íará ainda o controle da entrega de toda a
documentação, por agente patrimonial, e encaminhará à
Coordenação de Patrimônio PAT e à Comissão Central de
lnventário que fará análise dos documentos recebidos e promoverá
as demais providências adm in istrativas cabíveis;

Finalizado o inventário de sua unidade, a Subcomissão emitirá
relatório final que devidamente ratificado pelo dirigente da unidade
seguirá à Coordenação de Patrimônio PAT, por meio de
memorando registrado no UnBDoc;

Após a conclusão dos relatórios fìnais de lnventário Patrimonial
Anual, estes deverão ser encaminhados à Comissão Central de
lnventário até o dia 31 de dezembro de cada exercício, a qual fará
juntada de todos os relatórios em um único processo administrativo,
emitindo documento a ser encaminhado à Coordenação de
Patrimônio - PAT, no qual se fará referência aos fatos narrados nos
relatórios das Subcomissões;

Predio da Reítoria -B 2" anda¡ - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Brasília/DF - CEP: 70.9 l0-900
Tel: (061) 310'7-0367 - Email: daf@.unb.br
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IX Toda documentação relativa aos inventários físico-financeiros
realizados ficarão sob a guarda da Coordenação de Patrimônio - PAT
e estará à disposição dos interessados e dos órgãos de controle
interno e externo.

CAPíTULO VIII

DAS PENALIDADES

O descumprimento de dispositivos desta Resolução sujeita o infrator
às penas estabelecidas na Lei.

Parágrafo único. Da mesma forma, a não conclusão do inventário
patrimonial pela unidade responsável no prazo estabelecido pelo

DAF, será caracterizada como inadimplência, acarretando o
impedimento de registros de empenhos da unidade junto às
Diretorias de Compra e de Contabilidade e Finanças.

Havendo fundados indícios de responsabilidade por descumprimento
das presentes normas, o Decano de Administração determinará a

imediata apuração dos fatos que será processada na forma prevista

no Capítulo V da Lei No 8.112, de 1 1 de dezembro de 1990.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão apreciados pelo DAF.

As irregularidades apuradas após a finalização do inventário global

do aceryo da FUB serão tratadas de acordo com o que for
determinado pela Administração Superior da FUB.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrário.

Brasília, 21 de Agosto de 2013.

Prof S

Decano de Ad stração

Art. 18.

Art. 19

Art.20.

Art.21.

Art.22
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Publicação: 22109199

PORTARTA No 1145/1999

Dispöe sobre aquisição, controles e formas de
desfazimento de bens móveis permanentes no åmbito da
Secretaria do Tribunal de Justiça e Comarcas do Estado
de Minas Gerais.

O Desembargador Lúcio Urbano, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIçA DO ESïADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de se exercer efetivo controle patrimonial
dos bens móveis permanentes pertencentes ao acervo deste Tribunal;

CONSIDERANDO a necessidade de se formar nova consciência sobre o
patrimônio público, especialmente no aspecto de sua preservação;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de melhor regulamentar os
processos de aquisições, alienações e outras formas de desfazimento dos referidos bens,

RESOLVE

CAPíTULO I

DAS DTSPOSTçÖES PRELTMTNARES

Art. 1o - São considerados bens móveis permanentes aqueles que motivem
variaçöes no ativo imobilizado e tenham duração superior a dois anos e que, com o uso,
näo perdem sua identidade física e quando de seu reparo ou manutenção mantêm suas
características originais.

At1.2o - A aquisição de bens permanentes, que implicará em seu registro na
Divisão de Patrimônio e contabilização pela Divisåo de Contabilidade, dar-se-á por:

| - compra;

ll - doaçäo;

lll - transferência entre órgäos estaduais;

lV - cessäo;

V - permuta;

Vl - produção interna

S 1o - A compra de bens permanentes far-se-á através de processo regular,
com a prévia emissão de empenho.

S 2o - A aquisição de bens através de doação ao Tribunal de Justiça será
incorporada ao seu patrimonio através de Termo de Doaçäo, devidamente formalizado
através da Assessoria de Contratos.



S 3o - A produção interna deverá ser registrada na Divisão de Patrimônio
através de guia própria, expedida pela Secretaria de Obras, contendo os elementos
necessários ao custo da produção a ser contabilizado.

CAPíTULO II

DOS CONTROLES PATRIMONIAIS

Art. 30 - A Divisão de Contabilidade manterá registro sintético dos bens
móveis de caráter permanente, cabendo à Divisão de Patrimônio os registros analíticos,
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caraclerização de cada um
deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e conservação, mantendo o
arquivamento das cargas patrimoniais, dos inventários e de documentos referentes às
suas transferências patrimoniais.

S 1o - Carga Patrimonial é o instrumento administrativo de atribuição de
responsabilidade pela guarda, conservação e uso dos bens permanentes, devendo ser
firmada pelos Juízes Diretores dos Foros, no âmbito da Justiça de 1" lnstância, e pelos
dirigentes dos órgãos, na Secretaria do Tribunal de Justiça.

S 2o - Transferência Patrimonial é a modalidade de movimentação do
material dentro da Secretaria do Tribunal de Justiça e/ou entre comarcas, com troca de
responsabilidade.

Art. 4o - Anualmente a Divisão de Patrimônio realizarâ inventário patrimonial
físico destinado a comprovar a quantidade e o valor do acervo de cada órgão/comarca
existente em 31 de dezembro de cada exercício.

S 1o - A Divisão de Patrimônio enviará aos órgãos e comarcas o arrolamento
dos bens ali existentes para realizaçâo do inventário em 31 de dezembro, com a
finalidade de subsidiar a realização do inventário geral, a cargo da Divisão de Patrimônio.

S 2o - Além dos inventários a que se referem o "caput" e o $1o deste artigo
os órgãos/comarcas e a Divisão de Patrimônio poderäo promover outros inventários
sempre que necessário.

Art. 5o - A ocorrência de quaisquer danos em bens sob responsabilidade de
órgãos ou comarcas, implicará em realização de sindicância administrativa, a ser
determinada pela autoridade competente.

S 1o - A comunicação do dano deverá ser feita à Secretaria de
Administração de maneira formal, imediata e circunstanciada, pelo dirigente de nível
hierárquico mais elevado do órgäo, ou pelo Juiz Diretor do Foro.

S 2o - A Secretaria de Administração determinará as medidas necessárias
para o ressarcimento ao erário quando, após o devido processo administrativo, apurar-se
a culpa ou dolo do agente.

S 30 - Nenhum processo de exoneração a pedido, aposentadoria,
transferência ou remoção terá andamento sem que o responsável pelos bens patrimoniais
proceda a sua entrega ou comprove a liquidaçäo de sua responsabilidade, através de
certidão de quitaçäo patrimonial fornecida pela Secretaria de Administração.



Art. 6o - A baixa de bens permanentes pertencentes ao acervo do TJMG,
somente ocorrerá após formalizado o devido processo legal pela Secretaria de
Administração ou mediante autorização expressa do Ordenador de Despesas, nos casos
de:

| - furto/roubo;

ll - extravio;

lll - sinistro;

lV - alienação;

V - transferência a outros órgäos estaduais;

Vl - inclusão indevida;

Vll - descarga patrimonial

Parágrafo único - Nos casos de furto, roubo ou extravio, a Secretaria de
Administração deverá adotar as açöes administrativas para apuração de
responsabilidades, visando indenizar o erário e aplicar as penalidades administrativas,
obedecida a legislação em vigor, observado o disposto no art. 5o, S 2o, desta Portaria.

CAPíTULO III

DOS BENS INSERVíVEIS

Art. 7o - Os órgãos/comarcas que tenham a posse de bens patrimoniais
considerados genericamente i nservíveis, deveräo :

| - se órgão da Secretaria do Tribunal de Justiça - providenciar sua
transferência patrimonial à Divisão de Patrimônio, através do formulário cód. 10.25.015-8 -
Guia de Transferência Patrimonial/Solicitaçäo de Conserto.

ll - se comarca ou Divisão de Patrimônio - providenciar sua classificação em:

a - ocioso - quando embora em perfeitas condiçöes de uso não estiver
sendo aproveitado;

b - recuperável - quando sua recuperaçäo for possível a um custo não
superior a 50o/o de seu valor de mercado;

c - anti-econômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu
rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;

d - irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se
destina, devido a perda de suas características ou em razâo da inviabilidade economica
de sua recuperação.



Art. 8o - O bem classificado como ocioso e/ou recuperável pelas comarcas
poderá ser transferido à Divisão de Patrimônio para reaproveitamento em outro
órgäo/comarca.

S 10 - a transferência à Divisão de Patrimonio será solicitada ao
Departamento de Suprimentos que avaliará sua oportunidade e conveniência, devendo
conter a identificação do bem e o seu respectivo número patrimonial.

S 2o - a transferência de bens entre comarcas/órgãos somente ocorrerá
mediante prévia autorização da Secretaria de Administração.

Art. 90 - A Divisão de Patrimônio e as comarcas providenciarão, quando
oportuno, pedido ao Departamento de Suprimentos para reforma dos materiais
classificados como recuperáveis, reintegrando-os ao acervo de bens em condições de
uso, para reaproveitamento.

Art. 10 - Verificada a inconveniência da transferência de bens inservíveis ou
a impossibilidade de seu reaproveitamento, será providenciada nova destinação aos
mesmos, de forma a se evitar o desperdício de recursos públicos, bem como o custo
decorrente do armazenamento de taís bens.

Parágrafo único - A destinação ocorrerá, preferencialmente, em favor dos
órgãos e entidades a seguir indicados, presentes razöes de interesse social, conforme a

classificação a que se refere o inciso ll do art. 7o, desta Portaria:

| - se ocioso ou recuperável - para outro órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual, mediante Termo de Transferência Patrimonial, do qual constará a

indicação da transferência de carga patrimonial do TJMG para a unidade cessionária;

ll - se anti-econômico ou irrecuperável - poderá ser alienado a órgãos
municipais ou para instituiçöes filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública, mediante
Termo de Doação, após prévia avaliação econômica dos bens.

Art. 11 - Veriflcada a impossibilidade ou inconveniência da alienação de
material classifìcado como irrecuperável ou anti-economico, a comarca/DESUP
encaminhará expediente à Secretaria de Administraçäo, que solicitarâ ao Ordenador de
Despesas autorização para descarga patrimonial através de inutilização, com a retirada
das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporadas
ao patrimônio.

S 1o - A inutilização consiste na destruição total ou parcial do material que
ofereça ameaça vital para as pessoas, risco ambiental ou inconveniente de qualquer
natureza parc a Administração Pública Estadual.

S 2o - Os símbolos nacionais serão inutilizados em conformidade com a
legislação específica, que determina seu encaminhamento a qualquer unidade militar para
incineraçäo no Dia da Bandeira.

S 3" - A inutilização de materiais será documentada mediante Termo de
lnutilizaçäo o qual integrará o respectivo processo de desfazimento, que deverá ser
formalizado na comarca e enviada uma cópia do termo original ao Departamento de
Suprimentos para os devidos registros.



CAPíTULO IV
DAS DTSPOSTÇÖES FTNATS

Art. 12 - As avaliaçöes e classificaçöes previstas nesta Portaria, bem como
os demais procedimentos que integram o processo de alienação de material, serão
efetuadas por comissão especial, instituída pelos Juízes Diretores do Foro no âmbito da
Justiça de 1" lnstância e pelo Ordenador de Despesas na Secretaria do Tribunal de
Justiça, sendo composta de, no mínimo, 03 servidores integrantes de cada comarca ou
órgão.

Art. 13 - As transferências com a participação de outros órgãos do Estado,
que resultem em aquisições ou baixas, somente poderão ser efetivadas mediante a
interveniência do órgão gestor de materiais do Poder Executivo Estadual.

Art. 14 - Os Juízes Diretores dos Foros da Justiça de 1" lnstância deverão
baixar as normas necessárias à perfeita gestäo dos bens permanentes sob sua guarda,
respeitados os princípios gerais estabelecidos nesta Portaria.

Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Art. 16 - Revogam-se as disposiçöes em contrário

PUBLIQUE-SE. CUMPRA.SE

Belo Horizonte,20 de setembro de 1999

Desembargador LÚClO U RBANO
Presidente
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FAcULDADE DE crÊNcßs FARMAcÊur¡cns
Assistência Técnica Acadêmica

Of. FCFlAt acl0O46/2015

São Paulo, 30 de março de 20L5

À
Comissão Assessora Especial do Co - CAECO,

Tendo em vista a solicitação de V.Sas., conforme Circ. SG/CAECO/I9,

de 17/03/20L5, quanto as propostas e sugestões, vimos informar que em

reunião, do dia 27/03/2015, tivemos a participação de 36 partic¡pantes

(docentes, funclonários e discentes) presentes discutiram os temas

relativos a:

l-, documento do GT-Atividades Docentes - avaliação, valorização do

ensino e carreira/diretrizes gerais;

2. formas de deliberação das proposta para o novo estatuto e

3. autonomia das Unidades,

No que se refere ao tema 1, os presentes entendem que:

L.1 Cabe às UnÌdades cumprir as três missões da lnstituição, com

autonomia administrativa e financeira, que permita formular as

próprias políticas, garantindo o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e

a renovação do ensino, da pesquisa e das atividades de extensão

u n iversitá ria;

Av. Prof, L¡neu Prestes, 580 - Bloco I 3 A - Cldade Unlversltåria . CEP 05508-900 - São Paulo - SP
Fone: (l l) 30913877 I Fax; (1 l) 3031-8986 - e.mail: asslstenciaacademica.tcf@usp.br
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FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUT|CAS
Assistência Técnica Acadêmica

L2 O RDIDP deve ser o reg¡me preferencial da carreira docente,

merecendo pleno fortalecimento, cabendo aos Departamentos a

definição das proporções deste regime em relação ao RTP e ao RTC.

1.3 Não é pertinente a implantação do regime de 40 horas sem dedicação

exclusiva, tampouco a introdução, na carreira docente, de categoria

paralela, como o Professor Pleno. Ademais, os participantes se

manifestararn contrários à possibilidade de credenciamento de

professores com formação acadêmica ou notório saber como

colaboradores. Esta discordância decorre do fato de não somente ferir

a legislação trabalhista vigente, mas, também, de poder resultar em

desestrutu ração, especialrnente, das ativídades de ensino. Propõe-se,

a respeito da carreira, que se mantenha a progressão horizontal,

devendo a avaliação contemplar as atividades de forrna global,

considera ndo as di retrizes esta belecidas pelo Depa rta mento/U nidade.

lsso posto, considera-se não pertinente a exigência de interstício de

cinco anos entre um nível e outro da carreira docente;

!.4 A contratação de colaboradores ou visitantes deve ser mais bem

explicltada para que se possa refletir a respeito de sua pertinência;

1.5 A contratação de professor substituto, com 8 horas semanais de

dedicação ao ensino, deve estar em concordância com o plano de

metas do Departamento/Unidade, ressaltando-se a exigência de título

mínimo de Mestre para o desempenho dessa atividade;

Av. Prof. L¡neu Prestes, 580 - Bloco I 3 A - C¡dade
Fone: (11) 30913677 / Fax: (11) 3031-8986 -

UniverB¡tária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP
e-mail: aasistenclaacademlca.fcf@usp,br
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1.6 Ao Departamento e à Unidade cabe elaborar suas próprias metas e a

avaliação deve, obrigatoríamente, considerar as condições

institucionais oferecidas ao corpo docente e técnico-administrativo,

com o intuíto de atender a priorização das atividades propostas pelos

respectivos planos de metas.

A respeito do tema 2, considera-se que a forma de deliberação do

novo estatuto deva ser por estatuinte, exclusiva, soberana e paritária.

Com relação ao tema 3, entendem os participantes das discussões

que as Unidades devem ter autonomia acadêmica, administrativa e

fÍnanceira.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Profa. Dra. Terezinha de us ndreoli Pinto

Diretora da FC SP

Av. Prof. Linêu Prestes, 580 - Broco '13 A - Cidade Un¡vêÉÍtária - CEP 055118-900 - São Paulo - SP
Fone:(f1)309136771Fafj.l'1113031-8986 -ê-ma¡l:essistenciaacademlca,fcf@u8p,br



FDRP



uNrvERsrDADE DE sl,o pnuro
FACUT,DADE DE DIREITO
DE RIBEIR-Á.O PRETO

Ribeirão Preto, 3o de março de zor5.

Of. D.FDRP/oz6/zo15
UCJ/etp

À
Comissão Assessora Especial do Co - CAECO,

Em resposta ao seu oficio circ. sG/cAECo/tg, de 17 de março de zor5,
informamos que, em reunião realizada no último dia z6 de março, com professores da
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP, foi debatido o tema Carreíras e Regímes de
Tfabalho.

As discussões tomaram por base o Relatório Final pmduzido pelo GT -
Atividade Docente, que foi enviado à FDRP/USP em z4 de março de eor5, pelo Chefe de
Gabinete do Magnífico Reitor, Pmf. Dr. José Roberto Drugowich.

Abaixo apresentamos algumas sugestões e dúvidas sr¡scitadas por referido
documento.

Elementos Conceituais

Dúvidas

r) Item 3 - página r:
Essa decisão seria aplicada aos professores que já estão nos atuais regimes
de trabalho ou aos futuros professores?

z) Item 5 - página z:
Esse item seria endereçado a todos os docentes ou somente aos docentes
sem dedicação exclusiva?

"Priorizar" significa realizar as atividades com ênfase em duas delas ou
significa escolher duas dessas atividades?

Sugestões

1) Item 7 - página z:
sugere-se que seja também adotado como critério para promoção na
carreira o desempenho dos docentes em atividades administrativas de
gestão, tais mmo: chefias dos departamentos, presidências de comissões,
dentre outras.

Av. Bandeìrantes, 39oo Campus da USP
t4o4o-9ro6 Ribeirão Preto-SP

TlFSsU6)g6oz-495o
www.usp.br/fdrp
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FACULD.A,DE DE DIREITO
DE RIBEIR,Á,O PRETO

Essas atividades deveriam ser valorizadas da mesma forma que as atividades
de extensão e de pesquisa.

z) Item I - página g:

sugere-se que a avaliação não seja realizada para aqueles que ainda não
tenham concluído o peúodo probatório e que devem apresentar relatórios
bienais.

Seria necessário estabelecer mais claramente quais seriam os critérios para
essa avaliação, quem vai estabelecer esses critérios e quem irá avaliar.

Esboço de pro¡rostas

Avaliação qualitativa de todas as atividades

r) Avaliação do Departamento:

Seria necessário esclareoer a quem competiria avaliar os planos de metas
dos departamentos. seria também importante prever eventuais
responsabilidades para o caso de não cumprimento dessas metas.

z) Avaliação das Unidades:

Seria importante esclarecer se haverá autonomia para aprlovaÉo das metas
dos departamentos pelas Unidades.

Novamente aqui a questão do cumprimento das metas deveria ser mais bm
especifìcada.

Esperando poder ter contribuído com a CAECO em assunto de extrema
relevância para a USP, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada
estima e respeito.

t€,

Prof. Dr Celli Junior

Av. Bandeirantes, Bgoo Campus da USP
t4o 40 -9c6 Ribeirão Preto-SP

T I F SS G6) 36oz-49ã,o
www.usp.br/fdrp
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FEUSP FACULDADE DE EDUCAçÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

oFlsDls6ltE

São Paulo, 30 de março de 2015.

À Comissão Assessora Especial do Co - CAECO

Prezados Senhores:

Em resposta ao Of. Circ. SG/CAECO/L9, a Congregação da FEUSP, reunida

ordinariamente no dia 26 de março de 20L5, analisou os textos "Propostas da ADUSP

para democratizar a USP", (tópicos sobre Carreira e Regime de Trabalho) e "GT-Atividade

docente- avaliação, valorização do ensino e carreiraf diretrizes gerais" e deliberou por:

1) Reiterar a compreensão de que a Universidade se estrutura sobre o tripé ensino,

pesquisa e extensão de forma indissociável.

2l Fazer a defesa do RDIDP, regime de trabalho que é a garantia da realização do ensino,

da pesquisa e da extensão, via concurso público, condição para a democratização do

acesso à carreira.

3) lnsistir na importância da garantia das condiçöes para a realização da discussão, ou

seja, que o processo de deliberação assegure tempo necessário para o aprofundamento

dos temas em pauta¡e a necessária multiplicidade de interlocutores, gerando visão global

da instituição e assegurando o debate amplo e aberto sobre os rumos da Universidade.

4) Manifestar apoio à proposta da ADUSP, com ênfase no seu tópico 7.2 (que trata da

progressão horizontal, caso seja mantida):

"Descentralizar o processo, substituindo o atual procedimento de

inscrição e julgamento pelo sistema de editais semestrais
regularmente publicados para as diferentes áreas, em todas as

unidades da USP.

Julgamento qualitativo e global das atividades desenvolvidas pelo

candidato nas área de ensino, pesquisa, extensão e engajamento
institucional, bem como no projeto pedagógico-científico da unidade

e/ou departamento (inerentes ao RDIDP e ao regime de Turno

Completo - RTC). Este julgamento será feito por bancas constituídas

no âmbito das unidades, que avaliarão o candidato por meio de

prova única de defesa de memorial, não havendo concorrência entre
os candidatos, sendo considerados aptos a progredir todos os que
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forem recomendados pela maioria da banca, sem que possam ser

estabelecidos indicadores relativos a quantidade ou proporção de

aprovados.
Eliminar um dos níveis horizontais da categoria Professor Associado
mantendo, para aquele que permanecer, as atuais prerrogativas
previstas para o nível de Professor Associado 3.

Retirar a previsão de interstício preferencial de cinco anos para cada

ascensão aos diferentes níveis.

Manter explícita a possibilidade de progressão vertical, sem

necessidade de prévia progressã o horizonta l".

Atenciosamente,

Profa. Dra. Belmira Oliveira Bueno
Diretora da FEUSP

À Comissão Assessora Especial do Co - CAECO

scf
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Resposta à Circular CAECO-l9

De : Assistência Acadêmica FFLCH
< academica.fflch@ usp. br>

Assunto : Resposta à Circular CAECO-19

Para : caeco@usp.br

Ter, 31 de Mar de 2015 L2:02

I Co 07 de abril de 2015

Bom dia

De ordem do Senhor Diretor, Prof. Dr. Sergio França Adorno de Abreu, envio abaixo propostas

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

Atenciosamente,

Rosângela Duarte Vicente
Assistente Acadêmica
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Universidade de São Paulo
55 11 3091 4759

academica. fflch@usp.br

Ofício GD 017/15

Säo Paulo, 31 de março de 2015

Ref.: Debate sobre Estatutos: Estrutura de Poder e Governança

Logo que recebemos o ofício circular número SG/CAECO|19, de 17.03.2015, esta
Direção procurou viabilizar consultas para discussão dos três temas em pauta: 1 -
carreiras e regimes de trabalh o; 2 - Autonomia e organizaçâo das Unidades e Orgãos;
3) Formas de Deliberaçäo das Alteraçöes Estatutárias.
Optamos por centralizar as discussöes em cada um dos três prédios didáticos da
Faculdade: Letras; Ciências Sociais e Filosofia; e História e Geografia, sob a
coordenaçäo de Comissão, anteriormente aprovada pela Congregaçäo da Unidade
cuja reunião ordinária de 19 de março p.f., promoveu sua recomposição. Em circular,
foi solicitado que os resultados das discussões fossem encaminhados em tempo de
inclusäo na pauta aditiva da reuniäo do Colegiado.
Em virtude da sobrecarga da pauta, a matéria foi transferida para reunião
Extraordinária da Congregação prevista e ocorrida em 2610312015.
Face ao tempo exíguo para discussão junto aos Departamentos e cursos, não foram
encaminhadas propostas que refletissem discussäo substantiva. Na reuniäo
Extraordinâria da Congregaçäo, algumas propostas foram apresentadas, mas näo se
pode afirmar que reflitam consensos internos. Não foi possível contrapo-las a outras
propostas.

https ://correio.usp.brlilprintmessage?id=21 540&xim= 1 1t2
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De todo modo, a título de colaboração, indicamos a seguir algumas das questões e
propostas sugeridas:

1 - Carreiras e Regimes de Trabalho:
a) Transformação do último estágio da carreira - Professor Titular - em função em
lugar de cargo, como presentemente consagrado nos estatutos;
b) Defesa da transparência das resoluções da CERT, que devem estar
fundamentadas de forma precisa nos pareceres dos departamentos;
c) Delegar às Unidades a decisão da exigência mínima para o início da carreira:
mestrado ou doutorado;
d) Manutençäo do RDIDP, pois promove maior comprometimento dos docentes com a
Universidade.

2 - Autonomia e oroanização das unidades ou órgãos:
a) O departamento deve ser a estrutura mínima da Universidade;
b) Os departamentos e os conselhos devem ser autônomos;
c) O CO deve ser o espelho da estrutura real da Universidade sob o aspecto de sua
constituiçäo.

3 - Formas de Deliberação das Alterações Estatutárias
Este foi a matéria mais amplamente discutida. A proposta aprovada compreende as
seguintes possibilidades de formas de deliberaçäo:
a) o Conselho Universitário; ou
b) A Assembléia Universitária constituída, segundo artigo 36, item V do Estatuto da
USP, pelo Conselho Universitário, pelos Conselhos Centrais, pelas Congregaçöes
das Unidades e pelos Conselhos Deliberativos dos Museus e dos lnstitutos
Especializados;
c) Um colegiado estatuinte específico para essa reestruturação.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Sergio França Adorno de Abreu
Diretor

https://cøreio usp.br/ilprintmessage?id=2'1 540&xim= 1 z2
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SUGESTöES

. Participação de um servidor não-docente como representante da categoria nos
Conselhos de Departamento

o Eleição para Diretor e Vice-Diretor das Unidades com inscrições por chapa
o Diretorias das Unidades possam indicar os Presidentes das quatro Comissões

Estatutárias: Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e de Cultura e Extensão
Universitária.

o Eleição para Diretoria da Unidade: inscrição por chapas e em um único turno.
o Conselho Departamento: participação de servidores técnicos administrativos eleitos

por seus pares.

. Representação Discentes no Conselho Departamental: não permitir a participação
de alunos do último ano letivo.

o lmplantação do sistema de chapas para eleição de Diretores e Vice-Diretor de
Unidade, nos moldes da última eleição realizada para escolha de Reitor da USP.

o Eleições diretas para Reitor/Vice e Diretor/Vice, com pesos diferentes para os votos
de Professores, Servidores Técnico-Administrativos, Alunos de Graduação e de Pós-

Graduação.
r Antecipação das eleições nas diversas instâncias administrativas (Presidentes de

Comissões / Chefes de Departamento) criando um período de transição e

convivência entre o dirigente que sairá e o que assumirá a função.
o Aprimoramento dos mecanismos de fiscalização e controle de gastos da

Universidade, principalmente nos Órgãos Centrais;
o Descentralização dos processos de decisão, com maior autonomia das Unidades;
¡ Extinguir a representatividade das categorias docentes nos Conselhos de

departamento, permitindo a participação de todos os docentes, principalmente dos
Depa rtamentos menores;

UNIDADE/DEPARTAMENTO

FOB - DEPARTAMENTO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

FOB - DENTISTICA, ENDODONTIA E MATERIAIS

ODONTOLÓGICOS

FOB _ ESTOMATOLOGIA



Conselho Departamento: participação de servidores técnicos administrativos eleitos
por seus pares.

Reavaliação das Comissões Assessoras quanto aos membros externos à

Universidade, de forma que se crie mecanismo em benefício à atuação dos mesmos,
com a finalidade de incentivá-los ao desempenho da função necessária.

Reavaliação das Comissões Estatutárias quanto à eleição de seus Presidentes, uma
vez que, por se tratar de um cargo de confiança, deveria haver a indicação pela

Diretoria e não eleição pelos pares.

Autonomia para as Prefeituras e término dos Conselhos Gestores, com a volta dos
Conselhos dos Campi.

a

a

a

a

Aumento da representação no Conselho Universitário, passando de3% para 5% dos
docentes;
Participação de 1 (um) servidor técnico-administrativo na Comissões de Legislação e

Recursos (CLR), Orçamento e Patrimônio (COP) e de Atividades Acadêmicas (CAA)do

Conselho Universitária;
Participação de L (um) servidor técnico administrativo nos Conselhos de

Departamento e na Comissões estatutárias: Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e

de Cultura e Extensão Universitária;
Sistema de votação para Reitor e Diretor com peso: categoria docente - peso75Yo,

servidores técnicos administrativos - 15% e alunos - L5%

o

a

a

o

FOB _ ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE

COLETIVA.

FOB _ PRÓTESE

I - Com relocão o mudancos no Estatuto e Reaimento Geral da USP

. Capítulo lll: "Dos Conselhos Centrais e Pró-Reitorias"
Art. 25 lntegram os Conselhos Centrais:
Sueestão a): lncluir representante discente da graduação no Conselho de Pesquisa,

uma vez que essas Pró-Reitorias lançam editais voltados a alunos da graduação.
o Título V "das Unidades"

Capítulo Vll "das Demais Comissões"
Sugestão: As Comissões de Pesquisa deveriam incluir representação de alunos da

FOB - FONOAUDIOLOGIA



graduação e não só da pós-graduação, uma vez que estas comissões deliberam
questões relacionadas a alunos de graduação (editais Programa de lniciação
Científica, Ensinar com Pesquisa).

desenvolvimento das relacões internocionois pdra ø amplíocão da atividade
internacionøl nøs unídødes
Destacamos as inúmeras dificuldodes que tivemos oo longo dos onos a Írente de Convênio
lnternacionol, os quais poderiam ojudar o consolidar um ombiente acodêmico internocional
compatível com umo universidade de closse mundiol. Seguem olgumas delas:
7) Problemos com importacõo de eouipomentos: O pesquisador precisa conhecer todos os

trâmites do processo de importação, junto a sua próprio unidode, ò reitoria, à ANVISA, etc.,
principolmente quonto aos formulários o serem preenchidos e oos prozos. Tombém preciso prever
todos os custos de imporcação já no orçamento do projeto. Além disso, é preciso se prever antes,
se o equipomento a ser odquirido ficaró no USP ou na instituição estrangeira opós a conclusão do
projeto;

Conareoacõo da Unidode, CJ, CCINT e COP Dependendo do coróter do projeto, se for um clinical
trial, por exemplo, o pesquisodor preciso sober que hó a necessidode de aprovoção, não só do
Comitê de Ét¡ca tnstitucional do unidode da IJSP, mas tombém do comitê de Ética da tnstituição
estrongeira. Geralmente os prozos são diferentes e os relotórios de acomponhomento também.
Além disso, se o financiomento for do exterior, como por exemplo, dos NIH dos Estados lJnidos, é

necessória a aprovoção da Comissão de Pesquiso e da Congregoçõo do unidade, da CJ, do CRINT,

do COP etc, olém dos Ministérios do Soúde e dos Reloções Exteriores. Paro que pudéssemos

desenvolver nosso Clinical Triol precisomos do oprovoção de todos estes órgãos. Outro limitoção
pode ser decorrente do folto de informoção quonto òs regros do Federal Wilde Assurance (FWA)

for the Protection of Humon Subjects dos EUA, do Department of Health and Humon Services
(HHS), Office for Human Research Protections (OHRP), quando o projeto em porcerio com umo
instituição americana envolver seres humanos;

omericanos envolvendo seres humonos; Estos regros entrorom em vigor em 2003 e são
responsáveis pelo regulamentação no órea de Soúde, que prevê inclusive o direito do pociente à
privocidode de seus dodos ormazenodos em sistemas de informoção ou transmitidos
eletronicomente em quoisquer tronsoções. O pesquisodor brosileiro precisa conhecer bem estos



regros e sober que não poderá transferir os dados referentes a pacientes poro seu parceiro
americano de forma eletrônico. É necessório envior os dados por correio. Portonto, os custos com
remessa de dodos também devem estor previstos no orçomento do projeto;
4) Troducão Juramentada: O pesquisodor brasileiro deve prever no orçamento de seu projeto
verbo poro troduçdo juromentoda;
5) . Mesmo que o pesquisodor
brasileiro fole o língua do pesquisador estrangeiro, junto ao quol está desenvolvendo um projeto,
é muito impoftonte que ambos conheçam um pouco a culturo de coda um, pora se evitar mal
entendidos, poro facilitor os ouditorias nos protocolos do projeto, pora concordor com as
publicoções e com a outorio dos trabolhos o serem publicodos, sobre o portilha da verba, etc;
0) CqlfSlSçÊg_dg_pestpsf Se o projeto aprovado tiver duroçõo de mois de 2 anos (geralmente os

NIH-EUA oprovom projetos com vigêncio de 5 onos), e houver necessidode de contrataçõo de
pessoal, é importonte que o pesquisador da USP soiba que o USP só poderó contratar pessoas por
tempo determinado (1 ano e renovaçõo de mois um);
7) Administrocão dos proietos nas unidades: Nem sempre os unidodes têm experiência em

odministrar projetos internocionais. A compro de equipamentos e de moteriais de consumo

mesmo que nocionois precisam ser odquiridos nos prazos previstos, de ocordo com o ondamento
do metodologio do projeto. Entretonto, é preciso ficar atento, umo vez que muitas unidades
podem nõo reolizar as compras em tempo hábil, umo vez que compros relocionados o projetos de
pesquisa podem não ter prioridade e/ou muitas vezes acabam tendo ritmo moroso por não ter
sido previsto os prazos relacionodos a pregões, licitoções, etc.

Suoestão poro Solucão dos Problemas Enumerados Acimo: As unidades e o próprio reitoriø
deveria ter um escritório que pudesse lidor com os questões do gerenciomento dos projetos
internacíonais, principalmente quondo há linonciomento de instituições estrongeiras. Tivemos

muito dificuldode em solucionar os problemas de diversos níveis no âmbito da reitoria (apesor

da boa vontade de todos que nos otenderom), por não hover um escritório único que

entendesse de todas as questões envolvidas em projetos internac¡onais.

Gostoríomos de destacar o problema do "LEGISLAçÃO Vs. FORNECEDORES": Dependendo do
produto e dependendo do fornecedor que o represento, as dificuldades surgem jó no início do
processo que ontecede o fechamento de qualquer compro, ou sejo, o atendimento de todo
documentação exigível pela tegistoção. Além do LEGTSLAÇÃO: outro entrove são os exigêncios

internos como Portorias, Circulares, Resoluções, etc específicas de cødo órqão oo quol se



subordino o processo do compra, tanto órgãos fiscolizodores como os responsóveis pelo
desemboroço ou liberação do mercadoria. Além do legisloção: outro problemo é o próprio

fornecedor, quondo exclusivo, (com exceções) e que não cumpre os exigêncios da exclusividade,
pois existem empresas que se candidotom o "representar um produto ou fobricante de formo
exclusivo", no entonto, falhom no momento de opresentor o documentoção mínima exigida poro
o formolizaçdo do processo de compro. Mudar isso? Pode ser que demore ou que não seja
possível, mos temos que mostrar o quonto é prejudiciol pora as lnstituições sérios, e, no mínimo,
ojudor com sugestões pora tentor mudor o mais tongível e melhorar ou encuftor os cominhos.
Sugestão a) Menor exigência/burocracia nas autorizaçöes internas. Os hospitais
públicos/instituiçöes que têm como missão a pesquisa, deveriam rever os procedimentos
internos e permitir maior autonomia nas autorizações, isto é, dentro da própria lnstituição
delegar competências mais amplas visando encurtar os trâmites e prazos na fase interna do
processo de compra. Bastante tangível, já que a mudança depende mais do Administrador do
que da Lei;

Sugestão b): Maior fiscalização por parte do fabricante com relação às empresas instaladas no
mercado que se dizem "representantes de um determinado produto/fabricante, de forma
exclusiva" sem estarem realmente revestidas da competência mínima no cumprimento das
obrigaçöes e por consequência, no atendimento mais ágil da documentação exigida pela
legislação. A falta comprometimento é o maior problema, haja vista que a escolha depende do
fabricante e não de leis;
Sueestão cl Maior flexibilidade nas aquisiçöes de equipamentos de uso hospitalar e destinados
à pesquisa, revendo exigências dos órgãos participantes como ANVISA, DECEX e outros, através
de portarias, circulares, resoluçöes e similares que deles emanam e que, somadas à legislação
maior, entravam ainda mais a formalização, o andamento e a conclusão de um procedimento
de compra. Rever focando hospitais e pesquisa que não podem esperar.

lV) Susestão poro melhoro no desburocrotização de conven,os nacþnoß e
internocÍonois
Sugerimos a util¡zdção do questionário que consta no onexo 7* com o objetivo de conhecer e
mopeor a realidode dos convênios, ocordos e controtos que envolvom pesquisa entre a USP e
instituições nocionais e estrongeiros. Com o preenchimento do questionário, o USP pode
conhecer as peculioridqdes de coda um e buscor estratégios e soluções viúveis para a
desburocratização da pesquisa em nossa Universidade.



V) Quanto à melhora do ensino de qradudcão:
Suoestão a): lncentivor mais o duplo diplomoção entre a IJSP e outras universídades nocionais e
internocionais;
Suoestão b): Relorçar a porceria entre os unidades;
Suoestão d: Crior mecanismos pora incentivar e motívar o empreendedorismo de nossos
alunos;
Suoestão d): Criar oportunidades para que os ølunos busquem disciplinas que quiserem dentro
da USP, Poderia høver um núcleo duro e um núcleo de disciplinas optativos que ele poderio

fazer em qualquer unidode da USP.

Vll Melhora no ensÍno de pós-oroduocão:
Suoestão: A produção científica é o alicerce da universidade. Temos uma produção científica
que está conflitøndo com a do governo. O Science Editorial demonstrou que o único
instrumento de øvaliação como o do Qualís CAPES traz muito mais consequências negativas do
que positivos, uma sugestão seria utilizar o índice de citaçöes.

Vlll Melhora da Gestão:
Sugestão a): Há muitos cargos que deveriam ser ocupados por administradores
profissionais e não por docentes. É muito comum os docentes "fugirem para as

fundações", porém, elas estão ficando burocratizadas de tanto serem perseguidas pelo

ministério público;
Sueestão b): É muito difícil fazer planejamento estratégico porque a administração, para

o docente, na maioria das vezes é resolver problemas. Assim, durante o tempo que o
docente permanece em um cargo de gestão, ele deixa de produzir cientificamente. A
sugestão aqui é deixar muitos dos cargos de gestão para administradores;
Sugestão c): Dar maior autonomia de gestão às unidades e verificar se muitas das

reuniões que acontecem no âmbito da reitoria não poderiam ser realizadas por
videoconferência. Os representantes das unidades do interior quando participam de
reuniões em SP praticamente perdem o dia. Só no trajeto de ida e volta da viagem, se

gasta pelo menos 8 horas;
Sugestão d): O reitor deveria visitar com mais frequência os campi do interior para

conhecer de perto os seus problemas e peculiaridades.



Vllll da Eleicão dos Dirieentes:
Sugestão: tanto para reitor como para diretor de unidades, sugerimos que a eleição seja pelo
voto direto, respeitando a proporcionalidade de votos entre as categorias de funcionários
docentes e não docentes e de discentes.

o Criação de critérios quantitativos pra Progressão Vertical e Horizontal;
. Contratação de docentes em carreiras diferentes. Ex: Ensino de Graduação, Ensino de Pós-

Graduação e Pesquisador;
o Flexibilização dos regimes de trabalho, incluindo o regime 40 horas (sem Dedicação

Exclusiva).

SUG ESTÕES APRESENTADAS PELOS PROFESSORES

ASSOCIADOS DA FOB, EM REUNIÃO REALIZADO NO DIA 26

DE MARçO DE 2015.



*Anexo l)

Questionário para Mapeamento das Práticas de Gestäo e Padrões de
Trabalho nas Unidades de Ensino, lnstitutos e Órgãos Gomplementares

Unidade: Cidade:

Responsável pelo preenchimento:

Relação com o Gonvênio: Data: I 12014

1. Espécie de Convênio ou Contrato
a) Pesquisa
b) Ensino
c) Prestação de serviços
d) Outros

Especificar:..............

Quantídade

2. Formalizaçäo.
a) Acordo Nacional
b) Acordo lnternacional
c) As duas formas anteriores

Especificar........

I

I
I
I

t
t
t
I

I
I

1

I

I

I
l

I

I

3. Concessäo de Recursos
Montante:

4. Gerenciamento de Recursos.
Própria Unidade t I Fundação de Apoio t

Especificar

5. Órgãos de Fomento

sim t I nãot I

I Outro t I

Nacionais Quantidade

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)

FAPESP
CNPq
CAPES
FINEP
Petrobrás
Vale do Rio Doce
Outros

t

t

t
t

t

t

t

I

I
I

I

I

I

I

I

1

1

I

1

I

I



Especificar:

Internacionais:

a) lnstitutos Nacionais dos EUA (NlH)

b) Outros

Especificar...............

Quantidade

6. Caracterização do Processo na Tramitação para Assinatura dos
Convênios e Contratos.
(Relatar facilidades e ou dificuldades encontradas durante o trâmite,
tanto no âmbito da USP, como da lnstituição parceira).

No âmbito da USP

a) Tempoentrele2meses

b) Tempoentre3e6meses

c) Acima de 6 meses

Especificar...............

No âmbito da lnstitu rcâo oarcetre:

a) Tempo entre 1 e2 meses

b) Tempoentre3e6meses

c) Acima de 6 meses

Especificar...............

7. Regência por Subcontratos
Sim t I Nãot I

8. Tramitaçäo dos Subcontratos no âmbito da USP
(Relatar facilidades e ou dificuldades encontradas durante o trâmite)

a)Tempoentrele2meses t I

b) Tempoentre3e6meses t I

c) Acima de 6 meses t I

l

I



d) Não houve subcontratos

Especificar...............

9. Temporalidade dos Subcontratos
) Anual

Semestral
Outra

Não houve subcontratos

Especificar

10. Gestão de Processos Finalísticos, de Apoio, Orçamentários e Financeiros
relativos ao Convênio

a) Abertura de conta bancária
Conta da própria Unidade

Conta exclusiva Convênio

Conta de Fundaçäo

Agência na própria cidade

Agência em outra cidade

Não foi aberta conta bancária

b) Movimentação da conta bancária
Não houve conta bancária t l

Diretor da Unidade

Docente Coordenador

Outros

a
b
c
d

)

)

)

I

I
1

I

I

I

I

I

I

I

t1
Especificar.

c) Compras e lmportações
Realizada pela própria Unidade t

Realizada pela Reitoria t

Realizada por Fundação t

Realizada por pessoal Convênio I



Realizada por outra Unidade

Näo foi realizada compra

Especificar...............

d) Contabilizacäo e prestação de contas
Realizada pelo setor financeiro t I

Realizada por pessoal Convênio I I

Realizada por Fundação t I

Näo se aplica, pois não houve recebimento de verba I

Especificar

e) Taxa de "overheAd"
Unidade recolhe para Reitoria t

Unidade recolhe para si t

Unidade recolhe para o DeparUto I

lsenção de taxa t

f) Contratação de Pessoal
Realizada pela Unidade t

Realizada por Fundação t

Outro t

Especificar........

g) Paqamento de Pessoal
Verba remanejada à RUSP t I

Verba da RUSP t I

Verba de Fundação t I

9. Caracterizaçâo do desempenho dos seguintes processos:

a) Compras e lmportações

a.1) Dentro da vigência do Projeto Sim [ ] Não

Descreva as dificuldades encontradas:

I

I

I



- Dentro da própria USP (Unidade, Reitoria,etc):

- Fora da USP (ANVISA, IBAMA, etc)

b) Contratacão de Pessoal

b.1) Dentro da vigência do Projeto Sim t

Descreva as dificuldades encontradas:

lNãotl

c) Pagamento de Pessoal

c.1) Repasse antecipado à RUSP Sim t ] Não t I

Descreva as dificuldades encontradas:

10. Política da Unidade sobre Convênios
a) Facilitadora

b) Controladora

c) lneficiente

d) Criteriosa

11. Existe um Grupo Assessor para Convênios na sua Unidade?
Sim t I Nãot I

I

l



Caso a resposta seja positiva, descreva a composição do Grupo
Assessor:

12.Quais os métodos de avaliaçäo das práticas e padrões de trabalho de
apoio administrativo adotados pela Unidade, lnstituto ou Órgão
Complementar na Execução de Convênios?

a) Cumprimento de prazos
b) Serviços concluídos
c) Resultados obtidos
d) Tempo dispensado
e) Utilização adequada de recursos
f) Não foi adotado método de avaliaçäo

13. Sua Unidade e o pessoal envolvido com Convênio receberam
Treinamento para Execução de Convênios? Sim t 1 Não [ 1

Descreva:

Utilize o espaço abaixo para quaisquer comentários e/ou considerações que
julgar pertinente quanto à exequibílidade das atividades do convênio:

t
I

t
t

t
t
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PLENÁRIA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

Dia 24/03/2014, das 09:00 às 12:00, no Anfiteatro Paula Souza

Total de partícipantes: Docentes: 15

Funcionários: 14

Alunos:03

Tema
Estrutura de Poder e Governança na USP

Pauta de Tópicos:

1. Carreiras e Regimes de Trabalho.

2. Autonomia e organização das unidades ou órgãos.

3. Formas de deliberação das alterações estatutárias.

Propostas da Faculdade de Saúde Pública à CAECO (Comissão
Assessora Especial do CO), com 32 presentes na Plenária.

1) Carreiras e Regimes de Trabalho.

Administrativos no Estatuto;

Administrativos da área da saúde, sem prejuízo nos

vencimentos;

critério);

regimes de trabalho dos docentes em RDIDP, RDP e RTC;

L



2) Autonomia e organização das unidades ou órgãos.

em relação à graduação, pós-graduação e cultura e

extensão;

como membros, ño Conselho Técnico Administratívo

CTA;

voto, de funcionários junto aos Conselhos de

Depaftamentos;

Pesquisa.

3) Formas de deliberação das alterações estatutárias.

Foram apresentadas três propostas, abaixo assinaladas, para

deliberação das alterações estatutárias. Nenhuma com

predominância entre os presentes na Plenária. Os

representantes dos funcionáríos enfatizaram a estatuinte

exclusiva, soberana e paritária.

2
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Zimbra

Zimúa

caeco@usp.br

Reforma Estatutária

De : Assistência Acadêmica FZEA|USP
<atac.fzea@usp.br>

Assunto : Reforma Estatutária

Para : caeco@usp.br

Cc : pjsobral@usp.br, emviegas@usp.br,
fzea@usp.br

Seg, 30 de Mar de 2015 14:05

f co 07 de abril de 2015

REF: Circ. SG/CAECOILg - Reestruturação do Estatuto da USP

Boa tarde,

De ordem do Diretor desta FZEA, Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral, informamos
que a Congregação, em sessão Extraordinária realizada em 2713120L5, discutiu
amplamente o assunto e manifesta-se da seguinte forma:

- Artigo 78: incluir programa de progressão, estabelecendo-se avaliações
quantitativas;
- Pela manutenção do voto qualificado.

Atenciosamente,

Regina Márcia Domingos
Assistente Técnica Acadêmica
FZEA|Pirassununga
(19) 3s6s.42L3

http6://correio.usp.br/h/pridmessage?id=21456&xim= 1 1t1
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OF SUI'E 65 2015/HRAC / 30 03 2015 (Favol Lrsar esta rcferôncia na rcsposta)

À Comissão Assessora Especial do Consclho Universitário (CAECO),

Atendendo a solicitação da Cornissão Assessora Especial do Consclho
UniversilárÍo [CAlJCo], informe N"5 de 17 da março de 20L5, encaminhanros as
sugestões de propostas, formuladas pelos frrncionários do l-lospital de Reahilitação
de-.,Anomalias Craqi-ofacia.is, a serem clebalidas no fórum específico. SalienEamos
que em nossa tlnÍdade o convite para parLÍcipação foiamplo e aberto e des[a f'orma
optamos por encaminhar as sugestões na íntegr-a, não sendo, porlanto, ulra
pro¡rosta inslitucÍonal e sim a opinião uranifestada por seus luncíonários,
a prescn[ando as segui ntes sugestõcs:

1- Chama a atcnçâo no atual Lìstatuto a não citação cie regulamentaçäo das
atividades dos servidores não docentes, como sc estes não fizessem parte do
quadro de funcionários da Universidacle de São Paulo ou äzessem parte de uma
sub-classe desla Universidades, sem pocìer fazer parte de Comissões ou
Conselhos desta Universidade, A segregação destes funcionários cm relação aos
iuncionários docentes é muito grarrdc. Sugerimos maior núntero de
funcíonário.s não docentes no Conselho Universi[ário assim como maior
represen [atividade nas Comissões,

2' Na Universidade de São Paulo exÍstcrl v¿irios servidores de nível superlor, com
mcslrado, cloutorado que descnvolvenr pc.squisas, publicam e até oricn[am,
sem poder f,azcr parte de Cornjs.soes orr Conselhos desta Universidade. Se a
carrcira de pesqr-risador existisse, poderiam contribuir ainda mais cotn a

Universidade, se dedicar ainda mais à suas pesquisa, sem haver desvio de
função. Sugerimos a inclusão no PCF'do [ócnico especializado de nível supcrior
a atuação em pesquisas com a possibilidacic de coordenar e orientar trabalhos
de pcsquisas em diversas áreas.

3- Achamos necessário inserir no novo [statuto as disposições aplÍcáveis ao
servidot'docente e ao serviclor não doccnLc, por exemplo, sobrc as jornadas de
[rabalho, as substituições, promoçÕes, gralifìcações como constam na maioria
dos Estal-utos de Servidores Públicos clo llstaclo de São Paulo, com direitos
iguais, pois a Universidaclc, errì suir ampìa esfera de atividades, depende do
traball"ro e dedicação de todos esses proässionais, näo poclendo haver
discriminação ou segregação. Dcvcrá estal'r:onlid<¡ no EsEatuto, com detirlhes, o

PLANO ÐE Ct.^SSlfllCAÇAO DE FUNÇÕE.S IPCtr) e as atividades dos servidores
Técnicos c Adrninistrativos clos grupos l3ásico,'l'écnico e Superior conlorme a

faixa de enquadramen[o. Atualmenl-c cnconlram-se no PCF descritas somcnte
as f,unções para o Grau A do nível 1. Sugerimos também incluir no PCF o
prohssional tliomédico no grupo Supcrior-, umä vez que a USP foi pioneira na

rua Silvio Marchione, 3-20 - Vila Un¡versitáriâ Bauru-SP - cep'. 17 012 900
Tel (14) 3235-8000 - e-mail: hrac@edu usp br - wr,vw.centrinho usp br



criação dc¡ curso e formação clesscs ¡rroIissionais. Incluir no PCF'as descrições
do [3iólogo como "Realizar análises e ex¿ìmcs laboratoriais nas diferente.s áreas
de atuação dc biólogo". Consta no perfil anterior o seguinle item: "RealÍzar
análises e exames laboratoriais nas cliferentes árcas de análíses clínicas
Ibioquímica, uroanálise, copropar¿]si[ologia, bacteriologia, hematologia,
imunosorologia, citogenética e outrasJ". valc salientar que a exclusãro desse
i[em abre precedente para um desvio de lLrnção.

4- No Estatuto da USP deveria cons[ar as mesmas disposições aplicadas aos
servidores técnico administrativos cla UNICAMP e da UNtiSP, para a

possibilidade de funcionát'ios, admitidos pelo regime de Consolidação das Leis
Trabalhistas, optarem por Regime Juríclico de Servìdores Docenles, Técnicos ou
Administra[ivos, prevista.s no novo Dstatrrlo, sendo considerados Servidores
Autárquicos e Estatutários. il tlniversidacle deveria ter um regime írnico de
trabalho, pois existe um grancìe conflito erï ser servidor púbÌico e ao lnesmo
tempo o regime ser CLT. A CLI' f'oi criada para funcionárÍos de empresas
privadas e as regras para os servidorcs ¡rriblico.s esbarram nesta lei. Exernplo: O

trabalhador de empresa privacla pode aposenl-ar e continuar trabalhando na
mesma empresa, mas o servidor público da USP celetista não pode. A
aposentadoria compulsória aos 70 arros é imposta ao celetis[as USP, mas não é
regra da CL't'. Ern resumo hora somos funcionários públicos, ora somos
funcioná rios celetistas.

0u[ra sugesËão seria a introdução dc unr artigo às Disposições l;inais e
Transítórias - TÍTUI O VIll oLt outro que maís convier.
Este artigo seria aplicado aos funcionários e servidores contratados pelo regirne da
Consolidação das [,eis do Trabalho admi[iclos até 04 de 0utubro de 19BB que
poderiam oplar pelo regime de Funçõcs ou Cargos Autárquicas desta Universidade
como aconte ceu na Universidade Eslaclual de Campinas IUNICAM P) e na
Universidadc Estaduaì Paulista IINIìSP), não senclo seguido apenas pela USP.

Atenciosamente

l
I

t iä ts:d.irciÌ ii tti Ãþanti ni
ndcntc I-IRAC-tISP

rua Silvio Marchione, 3-20 - Vila Universrtá¡ia - Bauru-SP -cep: 17 012-900
Tel ('14) 3235-8000 - e-mail: hrac@edu usp br - wwv centrìnho usp-br
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¡nst¡tuto de
arquitetuf a e ufbanismo
usP sã0 caflos

Prppesles-dq IAU para a 33.Begniãqxës defibefaú¡vê-do cp¡qelho u¡iyersitário sobre
a¡eterm:_dejs,tetu!9_da_USe

A Congregação do lnstituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em Sã.o Carlos, reuniu-se
em sessão extraordinária no dia 20 de março de 2015, com o objetivo de debater as
propostas a encaminhar para a reunião do Conselho Universitário de 07 de abril.de Zots.

Para a oportunidade foi estendido convite a todos os membros da comunidade do IAU

interessados em participar das discussöes. Face à dinâmica. das discussðes, não houve
votação, deliberando-se,encaminhar à discussão todas as propostas apresentadas que
tenham obtido urna adesäo sígnificativa.

1. Carreiras e Regimes de Trabalhq

1.1. As unidades de ensino e pesquisa devem.ter autonomia para propor ao Co os seus
regimes de trabalho preferenciais, em funçäo da especificidade de suas áreas.

1.2' Nas unidades com caráter profissionalizante deve ser definído um regime de trabalho
que permíta.a.contrataçäo de profissionais'atuantes em condiçöes mais adequadas do
que as oferecidas þelo atual RTC.

1.3. Nessas unidades e em especial para as áreas profissionalizantes deve-se prever a
possibilidade de contrataçäo de docentes antes da obtenção dó doutorado.

2. Autononiia e orgAnZação Oas un¡OaOes ou ór
2.L A indícação,dos preSidentes das Comissöes Estatutárias das unidades seguirá o
mesmo formato da indicaçáo dos Pró-Reitores. O Diretor da unidade submeterá à
homologação da Congregaçäo os ilomes dos presidentes das Comissöes previstas no
iegimento da Unidade

3. Formas de de_Iþe¡4çês dAg s[elaçee9_esratg!éria9

Sobre as formas de deliberação das alterações estatutárias foram levantadas duas
propostas, com adesão significativa:

3.1. Assembléia Estatuinte composta por docentes, estudantes e servidores eleitos
específicamente para essa finalidade, com a composição de 70o/o de docentes, LSo/o de
estudantes e Lío/o de seruidores técnico administrativos.

z'2.'9 conselho Universitário se auto-atribui poderes estatuintes e delibera, no tema do
estatuto e durante prazo pré-determinado, por maioria absoluta, isto é, S0olo mais um dos

2015.

ra Martins

membros do Colegiado.

Säo Carlos,30

- IAU-USP-SC
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PROPOSTAS APRESENTADAS À CAECO

lnstituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC-USP

1,. lncluir um capítulo para tratar do Plano de Carreira dos servidores técnicos administrativos onde

se aborde claramente os mecanismos de progressão.

1-.1.Critérios objetivos para a progressão na carreira dos servidores técnicos administrativos, inclusive

com a possibilidade de concursos internos.

2. Estabelecimento, no Estatuto da USP, de um Regime Jurídico Único para todos os servidores da

USP.

3. Contratação em RTP e o estabelecimento de um período, relativamente longo, após o qual o

docente seria efetivado em RDIDP se o seu o relatório for aprovad o (tenure trockl.

4. Deliberação sobre as alterações do estatuto por meio de uma estatuinte exclusiva, soberana e

paritária, com a participação de representante do governo do estado, da sociedade paulista e

ALESP, na sua elaboração e/ou aprovação.

5. Elaborar e aprovar as alterações do Estatuto no Conselho Universitário e submeter o resultado à

ALESP para aprovação.

6. Que todas as propostas sejam discutidas e votadas nas congregações e cada congregação tenha

um voto no Conselho Universitário.

7. lnstituir nos campi multiunidades, aproveitando-se da estrutura e dos recursos existentes

(humanos e materiais), órgãos acadêmico-administrativos que envolvam e organizem as

atividades comuns das unidades em cada campus (escritórios regionais da Reitoria, vice-reitoria,

pró-reitorias, departamentos da CODAGE, etc.). Dar a esses órgãos autonomia de decisões e de

utilização de recursos, entre outras atribuições, caracterizando um processo de descentralização

para os campi.

São Carlos, 30 de março de 2015

Alexandre Nolasco de Carvalho

Diretor do ICMC
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1)

2l

3)

UNIVERSIDADE DE
INSTITUTO DE

SAO PAULO
FÍSICA

Assistência Acadêmica

A Congregaçäo do lnstituto de Física reuniu-se no dia24 de março p.p, das thl2min às 10h30min, no

Auditório Abrahäo de Moraes, em sessão extraordinária conjunta com o lnstituto Astronômico e

Geofísico, aberta à comunidade, com a presença de 25 docentes,4 alunos e 10 funcionários, para

discutir os seguintes temas relativos à Alteraçäo Do Estatuto Da Universidade De Säo Paulo, em

atendimento à Circ. SG/CAECO/19, de 1710312015:

Carreiras E Regimes De Trabalho;

Autonomia E Organização Das Unidades Ou Órgãos;

Formas De Deliberaçäo Das Alteraçöes Estatutárias,

lnicialmente, o senhor Diretor leu documento com consideraçöes a respeito dos temas em discussä0,

subscrito pelos professores Airton Deppman, Antônio Martins Figueiredo Neto, Arnaldo Gammal,

Cristiano L. P. de Oliveira, Diego Trancanelli, Élcio Abdalla, Fernando T. C. Brandt, Gustavo A.

Burdman, João C. A. Barata, Jorge Noronha, Kaline R. Coutinho, Luis Raul Weber Abramo, Marcelo

Martinelli, Maria Cecília B. S. Salvadori, Marília Junqueira Caldas, Nestor Caticha, Oscar J. P. Éboli,

Paulo A. Nussenzveig, Renata Zukanovich Funchal, Valdir Guimarães, Walter A. S, Pedra. Após o
término da reuniä0, o documento recebeu a adesäo dos Profs. André Pinho Vieira, Marcio T. N. Varella,

Rubens Lichtenthäler Filho e Victor Rivelles. Este texto finalsegue anexo (documento 1).

A mesa recebeu ainda documento encaminhado pela representação dos seruidores não docentes que

também segue anexo (documento 2).

Após discussä0, foram registradas as seguintes manifestaçöes

Carreiras E Regimes De Trabalho

Em relaçäo à carreira docente, o Regime preferencial é o RDIDP.

Quanto à progressäo de nível na carreira docente, deverá ser realizada a análise qualitativa do
memorial circunstanciado bem como a arguiçäo dos candidatos por comissöes julgadoras presenciais,

em sessão pública.

As inscriçöes para esse processo (março e agosto) deveräo estar previstas no Estatuto

A caneira dos servidores técnicos e administrativos deveria ser contemplada no Estatuto.
Deverá haver previsäo orçamentária, com deflniçäo do percentual pela COP, para o crescimento da

folha por conta de progressöes na carreira.

As Unidades deveräo gozar de autonomia no processo de avaliaçäo dos funcionários tendo em vista
que os moldes atuais näo säo adequados. (No Estatuto?)

C.P.66318-05315-970-SãoPaulo/SP-Tel.:11-309'1.6902/7000-Fax: 11-3091.6701 -e-mail:ataac@if.usp.br



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA

Assistência Acadêmica

Autonomia E Organizaçäo Das Unidades Ou Órgäos

Deverá constar no Estatuto da USP (art. 104)obrigatoriedade de que os regimentos das Unidades

contenham disposiçoes sobre avaliação qüinqüenal de todos os docentes.

Deverá haver uma ressalva no "Artigo 11 -É. vedada a duplicação de meios para fins idênticos ou

equivalentes no mesmo município", no caso de municípios com população muito grande em extensäo

e em populaçä0. (>5.000.000 habitantes).

Formas De Deliberação Das Alteraçöes Estatutárias.

Deverá ser estabelecido um processo iterativo: cria-se uma discussão no CO e volta-se para as

Unidades e vê como a comunidade reage a elas

Quanto à premência em relaçäo às deliberaçoes, pode-se solicitar tempo adicional para as discussöes

Tendo em vista que as propostas encaminhadas pelas Unidades à CAECO não estão disponibilizadas

em seu site, essa Comissäo deveria fazer uma sistematizaçäo de todos os temas debatidos e

encaminhar às Unidades uma minuta sobre os pontos em que foram apresentadas propostas

conflitantes, para apreciaçäo das Congregaçöes e devoluçåo ao C0. 0u seja, deveria ser estabelecido

um processo mais iterativo.

Quanto à forma de deliberaçäo sobre as alteraçöes estatutárias, houve manifestaçöes favoráveis à

aprovação por 213 do CO, bem como por votação paritária.

Quanto à reunião extraordinária da CAECO, deliberativa, agendada para o dia 14 de abril, deveria ser
postergada.

C.P.66318-05315-970-SåoPaulo/SP-Tel.:11-3091.6902/7000-Fax: 11-3091.6701 -e-mail:ataac@if.usp.br
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susBTrrurçÃo - pRoposrA Dos DocENTEs Do rNsrrruTo DE ¡Ísrcn

De : ataac@if.usp.br

Assunto : SUSBTITUIçÃO - PROPOSTA DOS DOCENTES
DO INSTITUTO DE FISICA

Para : caeco@usp.br

Boa tarde,

Seg,06 de Abr de 2015 16:44

Favor substituir a sugestão enviada pelos docentes do Instituto de
Física pelo texto a seguir.

Att,

Ana Lucia
Assistência Acadêmica/IFUSP
(11)30e1.6e02

+++++++++++++++++++++ Texto proposto ++++++++++++++++++++

O processo de reforma do Estatuto da USP parte do entendimento que
nossa universidade, não obstante ser considerada uma das melhores
do planeta, liderando qualquer ranking existente entre as congêneres
da América do Sul, comporta apedeiçoamentos na sua governança.
No entanto, nesse processo há choques de visões distintas de universidade
que ameaçam colocar por terra tudo aquilo que alcançamos ao longo
dos últimos oitenta anos. A USP tem seruido ao Estado de São Paulo e
ao Brasil com a formação de quadros altamente qualificados e com a
geração de conhecimento inovador em todas as áreas do conhecimento.
Esse é o maior retorno que podemos dar à sociedade que investe recursos
apreciáveis em nosso trabalho. Somos completamente contrários à visão
míope que vê o ingresso e permanência na universidade como um
passaporte para uma existência privilegiada, sem que isso implique
em enorme esforço e aquisição de formação acadêmica diferenciada.
Formação universitária de alta qualidade conduz, sem dúvida, à ascensão
social. No entanto, ela não se dá pela mera presença numa instituição
que possui renome: ela exige grande esforço e dedicação, além de
talento, daqueles que a perseguem. A instituição, por sua vez, deve
justificar o renome, investindo sempre na qualidade de seus quadros,
avaliando seus resultados e cobrando alto desempenho.

Em consonância com esses princípios, temos propostas referentes
aos temas em discussão, listadas abaixo.

https://cørei o.usp.blh/pri ntmes sage?id=217û&xi m = 1 1t3
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1) Carreiras e Regimes de Trabalho

O regime de trabalho preferencial para os docentes da USP é

o RDIDP (regime de dedicação integral à docência e à pesquisa).
Somos favoráveis à manutenção do RDIDP como regime preferencial.
A carreira foi recentemente alterada com a criação da chamada
progressão horizontal. Ainda é cedo para promover novas alterações
substanciais, eliminando níveis ou criando outros. No entanto,
acreditamos que o processo de avaliação possa ser aprimorado.
Por exemplo, para permitir uma melhor análise comparativa, a

avaliação poderia ser feita através de comissões julgadoras
presenciais, em que os(as) candidatos(as) seriam argüidos. Esse
processo poderia ser instruído através de pareceres conforme
ocorre atualmente.

2) Autonomia e organização das unidades ou órgãos

A atual reitoria tem buscado descentralizar diversas decisões de
cunho administrativo e também de cunho acadêmico, conferindo
maiores responsabilidades aos departamentos e às unidades.
Essa tendência deve continuar. Uma atividade, em especial, deve
ser regulamentada e implementada. A avaliação da atividade docente,
prevista no artigo 104 do atual Estatuto ('reavaliação qüinqüenal de todos
os docent€s"), deve constar dos regimentos de todas as unidades.
Esses processos devem iniciar-se nas unidades e contar com
apreciável parcela de avaliação externa, de modo a garantir
isenção assim como evidenciar a necessária percepção externa
do trabalho realizado na USP.

3) Formas de deliberação das alteraçöes estatutárias

As alteraçöes estatutárias devem ser realizadas em acordo com
o estabelêcido no Artigo 16 do Estatuto da USP, Parágrafo Único
("Ao Conselho Universitário compete:'), item 8: "emendar o
presente Estatuto por aprovação de dois terços da totalidade de
seus membros;"

Esse parágrafo precisa ser respeitado e não deve ser alterado.
Ele denota a sabedoria daqueles que formularam o atual Estatuto:
mudanças devem ser fruto de grande convencimento daqueles
que possuem a responsabilidade de conduzir a universidade em
acordo com sua tradição e com a elevada reputação conquistada.
Poftanto, é necessária uma maioria muito expressiva para alterar
o Estatuto, Çu€ contém os fundamentos da organizaçäo da

universidade.

Sabemos que há grupos de pressão que enxergam nas discussões

https ://correio.usp.br/h/pri ntm es sage?id=217}0&xi m = 1 z3
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para alterações no Estatuto a oportunidade de transformar
radicalmente a USP, que deixaria de ser uma un¡versidade de
pesquisa para se transformar numa universidade "de inclusão social"
A inclusão social, embora crucial num país de tantas desigualdades
como o Brasil, é missão dos diferentes níveis de governo: federal,
estadual, municipal. A responsabilidade por sua consecução não
pode ser colocada nas costas da universidade. Nossa contribuição
precisa ser dada com base naquilo que sabemos fazer: ensino,
pesquisa e extensão à sociedade de serviços indissociáveis das
atividades de ensino e pesquisa. Para aprimorarmos nossas
atividades, precisamos valorizar o bem maior que produzimos:
conhecimento. As decisões na USP precisam ser tomadas com
base em conhecimento, o que exige reconhecer as credenciais
acadêmicas diferenciadas dos integrantes da universidade.

Aifton Deppman
André Pinho VÍeira
Antônio Maftins Figueiredo Neto
Arnaldo Gammal
Cristiano L. P. de Oliveira
Diego Trancanelli
Elcio Abdalla
Fernando T. C. Brandt
Gustavo A. Burdman
João C. A. Barata
Jorge Noronha
Kaline R. Coutinho
Luis Raul Weber Abramo
Marcelo Maftinelli
Marcio T. N. Varella
Maria Cecília B. S. Salvadori
Marília Junqueira Caldas
Nestor Caticha
Oscar r. P. ÉOol¡

Paulo A. Nussenzveig
Renata Zukanovich Funchal
Rubens Lichtenthäler Filho
Valdir Guimarães
Victor Rivelles
Walter A. S. Pedra
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São Paulo,24 de março de 2015

Senhor Diretor:

O Plano de Carreira dos servidores técnico-administrativos da Universidade,

ainda em vigor, foi aprovado em maio de 2011 pelo Conselho Universitário. Foi um

avanço importante, pois após o enquadramento na nova carreira, havia previsão de

mobilidade vertical e horizontal, e também previsão de dotação orçamentária anual,

destinada aos reajustes salariais decorrentes da progressão na carreira.

Concordamos com vários aspectos do modelo implementado, mas em uma

Universidade com tantas particularidades, certamente poderá ser aperfeiçoado.

Neste momento em que a Universidade está discutindo o seu ESTATUTO, é

oportuno apresentar algumas sugestões relativas à CARREIRA que sempre foram

pautadas pelos servidores técnico-administrativos e que destacamos a seguir:

- lnclusão do Plano de Carreira dos servídores técnico-administrativos no

ESTATUTO da Universidade de São Paulo.

- Previsão orçamentária anual para os reajustes salariais decorrentes de

progressão na carreira.

Entendemos que estas questões são fundamentais, mas outras medidas são

necessárias ao seu aprimoramento:

- Presença de representantes das Comrssões das Unidades na CCRH

(Comissão Central de Recursos Humanos), a fim de possibilitar um diálogo mais

proximo entre o DRH e as Unidades, e atender as demandas específicas.

- Autonomia para a Unidades, através de sua Comrssão de Recursos Humanos,

na escolha do modelo de avaliação de desempenho que julgar adequado ao seu

quadro funcional.

- As Unidades devem ter um organograma que defina claramente as funções e

re spon sabilidades, tanto na admini stração, q uanto nos departamentos.

- A progressão horizontal deverá ser feita com base na avaliação de

desempenho, que deverá ser anual, e que leve em consideração a diversidade de

funções. Para tanto o formulário de avaliação de desempenho deverá ser específico

para cada área, administrativa, técnica e operacional e também por grupo, básico,

técnico e superior. Deverá ser objetivo, permitindo uma pontuação clara dos regutsfos



exigidos: competências, responsabilidades, escolaridade, experiência correlata e

engajamento institucional. Deverá permitir também ao funcionário o relato de sua

expectativa profissional além de sua autoavaliação.

- A progressão vertical será possíve/ quando houver mudança no nível de

complexidade na função do enquadramento. Ocorrerá conforme evolução profissional

do seruidor e dentro da previsão orçamentária.

- Tomar efetivo a mobilidade veftical pela "Escada de Promoções" do Plano de

Carreira em vigor. Esta medida torna possível a promoção interna. Primeiro para

candidatos da própria unidade, depois das outra unidades, e em caso de não

preenchimento desta vaga, abrir processo de seleção extemo a USP

- Criação de um banco de dados funcionais, "on-line", para remanejamento de

pessoa/ conforme perfis profissionais e recursos humanos disponívers.

- Destinar verba adicional para os cargos de chefia e de responsabilidade

técnica para o seruidores técnicos, da mesma maneira que é destinado aos serurdores

da área administrativa.

Esclarecemos que estas sugestões foram levantadas em diferentes momentos,

inclusive a partir de questionários dirigidos aos funcionários e docentes do lnstituto de

Física.

Representantes dos Funcionários da Congregação, no

CTA e na Comissão Assessora de Recursos Humanos

Ao Senhor

Prof. Dr. AdalbeÉo Fazzio

Diretor do IFUSP
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Säo Carlos, 18 de março de 201S.

Assunto: Mudança do Regimento Geral da USP e da Pós-Graduação

Senhor Coordenador:

A Diretoria do lnstituto de Física de São Carlos (IFSC), da Universidade de São
Paulo, juntamente com as Chefias dos Departamentos de Física e Ciência dos
Materiais (FCM) e Física e Ciência lnterdisciplinar (FCl), e sua Comissão de pós-
Gradua.çäo, sempre realizou esforços de internacionalização da sua comunidade ao
longo de sua história. Este esforço tem como resultado uma excelente visibilidade
internacional, com destaque à atraçäo de docentes e alunos de pós-graduaçäo
estrangeiros qualificados. Hoje, por exemplo, o IFSC conta com 13-docenies
estrangeiros atuando na Unidade e 23 alunos estrangeiros matriculados em seu
Programa de Pós-Graduaçäo em Física.

Nos dois casos, continuamente nos defrontamos com preocupações associadas aos
documentos necessários para a consolidação dos processos ãdm¡nistrativos, com
destaque aos momentos em que eles são solicitados e ao tempo necessário para
suas análises.

Por exemplo, no caso dos interessados em nossos concursos para os cargos de
Professor Doutor, a exigência apresentada no Artigo 133 do Regimento Geral

reconhecido ou de validade nacional.
faz com que muitos candidatos desistam da inscrição, em funçäo dos prazos
disponíveis.

Para aqueles que solicitam o reconhecimento/equivalência do título, este processo
deve passar por várias instâncias, tendo início no âmbito da Comissão de pós-
Graduação (cPG) da unidade, com análise baseada em pareceres
circunstanciados. Após aprovação no âmbito da CPG local, o pedido deve ser
apreciado pela Congregação e encaminhado à avaliação pela Câmara Curricular
(CaC) da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), devendo passar mais uma vez
pela análise de um membro da CaC, antes da deliberaçäo dessa Câmara. Deste
modo, respeitando todos os prazos destes processos e o calendário de todos os
Colegiados envolvidos, os pedidos de reconhecimento/equivalência do título tardam
para receber uma análise final, em muitos casos inviabilizando a inscrição do
interessado em nosso processo de concurso.

Tendo em vista a incompatibilidade dos prazos entre o conhecimento do Edital pelo
candidato, que exige a equiparação do título de doutor no ato da inscrição, e a
análise das inscrições^pela Congregaçäo, solicitamos a revisäo do texto áo artigo
133 do Regimento Geral, sugerindo que apenas o protocolo do pedido ã"
reconhecimento/equivalência do título seja solicitado no ato de inscrição, exigindo
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que o reconhecimento/equivalência aprovado pela CaC seja apresentado, no
máximo, no dia do início do concurso público.

Julgamos que esta solicitação não fere os procedimentos regimentais de análise de
equivalência de títulos, tão necessária à manutençäo da qualidade acadêmica em
nossa instituição.

Problemas similares são encontrados no ato de matrícula de alunos brasileiros ou
estrangeiros que ainda não possuem diplomas de graduaçäo ou mestrado, registros
de colação grau, homologaçäo de defesa de mestrado, ou documentos similares
para efetua-la. Neste caso, solicitamos também mecanismos similares ao acima
apresentado que permitam a matrícula dos alunos que se encontram nestas
condiçöes, dando prazos maiores para a apresentação destes documentos. Sempre
nos esforçamos para contatar as autoridades das instituições de origem dos
candidatos para solicitar a antecipação das colaçöes de grau ou homologações de
defesa de mestrado, mas nem sempre temos sucesso, perdendo o ingresso de
alunos qualificados para o nosso Programa de Pós-Graduaçäo, que tiveram sucesso
em um rigoroso processo seletivo.

Atenciosamente,

L
Prof. Dr. Tito José agamba

Diretor do lnstituto de Física de São Carlos da
Universidade de Säo Paulo

llmo. Sr.
Prof. Dr. CARLOS ALBERTO FERRETRA MARTTNS
Coordenador da Comissão Assessora Especial - CAECO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CG: Prof. Prof. Marco Antonio Zago - Magnífico Reitor
Prof. Dr. lgnacio Maria Poveda Velasco - Secretårio Geral
Prof. Dr. Raul Machado Neto - Presidente da Agência USP de Coopenaçåo Acadêmira Nacirnal e
lnternacional
Profa. Dra. Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco - Pró-Reitora de Pós-Graduaçåo



lGc



30103t2015

Zimbra

Zimbra

caeco@usp.br

estrutura de poder e governança na USP

De : Assistência Acadêmica - IGc USP
<iolandan@usp.br>

Assunto : estrutura de poder e governança na USP

Para : caeco@usp.br

Seg, 30 de Mar de 2015 t4:It
Ç Co 07 de abril de 2015

Em atendimento a C|rc.SG/CAECO/19 e a pedido do Senhor Diretor, segue abaixo a
manifestação da Congregação do Instituto de Geociências.

Iolanda Nakasima
Assistente Técnico Acadêmico
Instituto de Geociências

A Congregação do Instituto de Geociências, em sua reunião de 2510312015, decidiu se

manifestar sobre os temas "Carreiras e Regime de Trabalho" e "Autonomia e otganização das

Unidades ou órgãos" como se segue:

1 - O regime de contratação de novos docentes e a distribuição dos docentes nos
diversos regimes de trabalho devem ser definidos de acordo com os planos de
meta das unidades e departamentos, em consonância com o seu perfil acadêmico.
A Congregação rejeita, por unanimidade, a proposta de ingresso exclusivo, ou
mesmo preferencial, pelo Regime de Turno Parcial (RTP) e a sugestão de que seja
mantida uma "relação numérica equilibrada entre docentes nos diversos regimes
de trabalho" contidas no documento final do GT- Atividade Docente. Entende que
princípios básicos da concepção da Universidade de São Paulo, como a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a diversidade de perfis
acadêmicos entre as diferentes áreas e unidades seriam violados pela adoção
dessas propostas. Não encontra, ademais, nenhuma sustentação para essas
propostas no documento do GT.

2 - A proposta de que as avaliações de desempenho e consequente progressão na
carreira docente priorizem atividades acadêmicas no ensino, associadas
alternativamente à pesquisa ou à extensão, é entendida como um avanço em
relação à situação atual. A valorização do ensino deve priorizar aspectos
qualitativos, nos termos destacados no item 7 do documento final do GT
(aprimoramento da formação intelectual dos alunos de graduação e pós-
graduação; produção de material didático, incluindo livros; inovação dos métodos
de ensino e avaliação). Devem ser consideradas, em caráter complementar,
atividades administrativas de interesse da Unidade ou Depaftamento.

3 - Entende-se como desejável e salutar que todos os docentes, e não apenas aqueles
em estágio probatório, se submetam periodicamente a processos de avaliação.
Considera-se pré-requisitos fundamentais para a implantação de procedimentos

https://correio.usp br/h/printmes sage?id=21457&xim ='l 1t2
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desse tipo a definição clara de sua forma e objetivo, e sua vinculação com os
planos de metas da Unidade ou Depaftamento, os quais deverão ter papel
preponderante nas avaliações, que necessariamente terão a participação de
instâncias externas.

https://cørei o.rsp.br/h/pri ntmes sage?id=21457&xim = 1 z2
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Propostas da Congregação do IPUSP - CAECO - Reestruturação do Estatudo da
Universidade de São Paulo

De

Assunto

Para

Cc

: lenysato@usp.br

: Propostas da Congregação do IPUSP - CAECO -
Reestruturação do Estatudo da Universidade de
São Paulo

: caeco@usp.br

: Profa Ana Maria Loffredo
< analoffredo@ usp. br), lenysato@ usp. br

Seg, 30 de Mar de 2015 15:24

¿22 anexos

Propostas da Congregação do Instituto de Psicologia para a Reestruturação
do Estatuto da Universidade de São Paulo

São Paulo, 3O de março de 2015

Inicialmente, as propostas tratam das recentes solicitações da CAECO, relativas
à: Carreira e Regime de Trabalho; Autonomia e Organização de Unidades e órgãos;
Formas de deliberação das alterações no Estatuto da USP. Em seguida, são anexados
dois documentos referentes à Estrutura de Poder e à Governança na USP, elaborados,
respectivamente, em 20 de setembro de 20t3 e 18 de março de 2014.

1. Carreira e Regime de Trabalho

- Avaliação qualitativa e global do trabalho docente, no âmbito das unidades, que
contemple a análise dos seus diversos aspectos: ensino, pesquisa, extensão e
engajamento i nstitucional.
- Rediscussão ampla da estrutura das carreiras e regimes de trabalho.
Especificamente em relação à carreira e regime de trabalho docente, deve ser
destacado que não houve tempo hábil para a discussão do documento *GT -
Atividade Docente Carreira - avaliação, valorização do ensino e carreira/diretrizes
gerais", recentemente enviado.
- Definição clara dos critérios de avaliação para permanência em RDIDP e discussão
sobre o peso das diversas atividades docentes (ensino, pesquisa e extensão).
- não exigência de credenciamento na CERT para o desenvolvimento de atividades de
extensão que sejam públicas e gratuitas, dada a sua importância no contexto da USP.

2. Autonomia e Organização de Unidades e órgãos

- Valorização dos Depaftamentos e instâncias correlatas
- Descentralização das decisões administrativas, orçamentárias e acadêmicas

3. Formas de deliberação das alterações no Estatuto da USP

https://cørero.usp.br/h/printmessage?id=21459&xim= 1 '|2
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- Criação de uma assembléia ampla e escolhida democraticamente para discutir e
votar as alterações propostas ao Estatuto da USP.

Leny Sato e Ana Maria Loffredo
Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo

iù I PUSP- propostascon g rega ção- Estrutu ra Pod erUSP- 2osetem bro2O13. pdf
884 KB

@
IPUSP-propostasCong regação-Governa nça USP- 18março2O L4.pdÍ
830 KB

https://correio.usp.br/h/printmess4e?id= 21459&xi m= 1 212
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Yukio Tomanari
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J,t

Propostas da Congregação do IPUSP acerca da

Estrutura de Poder na USP

Em resposta ao Ofîcio Circula¡ GR/302- de 09 de julho de 2013, a.Congregação do

InStinto de Psicologia da USP, reunida-em duas sessões extraordinárias abertas. realizadas nos

dias 02 e 17de setembro de 2013, debateu a Estrutura de Poder na USP.

a

Documentos já redigidos pela Congregação do IPUSP (ver anexos) contextualizarn e

subsidiam posições historicamente fundarnentadas em princípios democráticos e participativos.

CoerentçE_rente, portanto, a Congregação do IPUSP apresenta as seguintes propostÍls para serem

discutidas na reunião do Coriselho Ùnïversiuá¡io em lo de oualbro de 2013.

¡
I. Acerca do Estatuto da Universidade

O prosseguimenrô do deþde qm¡lÞ, abe4a e democnitico sobre a EsEuhira de Poder na

USP ¡teræ ss coesptidado êom a iasalaffu dç uma rebrma Esatr¡-tá¡ia a seriniciada em20l4,
cujolíoc¡sso dève ftf eama da.l"reurúáo do Conselho Universitário d€Pois da elei@ dos

ptórÈ-ot Reitor e Vice- Reitor-

II. Acsrca da Eleiçio para Reitor e Vice-Reitor:

A eseòllia do Reitor e do Viee-Reitor da USP deve ocorer por eleição direta e parirrária

naEuat docentes. senidores não-docentes e alunog com peso

de voto

a- A eleiçâo deve ocorrgr por chapas de candidatos-

b. As cbapes del'em ser inscritas pelo menos 3 meses antes do pleito e conter

um programa de gestäo que contemple os dois cargos-

c. Docentes da USP. Doutores. Aåsociados e Titula¡es. podem sei candidatos a

ambos os c¿tgos.

d. Não se admite reeleição-

e. Deve-se buscar- com o proc'esso proposto no item I- uma proposta de

participação da "comunidade paulisra ex¡erna à [ISP'- no processo de eleição

direta com critérios a serem discutidos publìcamente. que permitam o

encaminhamento de apenas unl Rome ao governador- como expresso e garantido

pela LDB.

III. Acerca da Escolha de Pró-Reitores:

A escolha dos pró-reitores deve ocorrer por meio de eleiçào entre os memb¡os dos seus

respectivos ConselhoS.

Congregação do Instituto de Psicologia USP

Setembro de 2013

J

Av. Prof- Mello de Morais, '1721 - Bloco G - Cidade Universitária - 05508-030 - São Paulo

Fone: (11) 3041-2965 - Fax: (11) 309'1'3955 - www'ip'usp'br
SP - Brasil



GABINETE OO DIRETOR

of cD 2LIP/18æ2A],4

1JNII VEF.ST D,{DE D E SÃ.O I]JAIJ ¡t-O
. INSI-ITUTO DE PSICOLOG¡A

filHFF:¡Ð¡414,.4¿ 
97¡ IflsT¡ruTO C.E FçITOLOGIH

J¿- l-¿\)> 'Ç - ],v-c-,t{ e* l,\f c,¿ ltrt
Senhor Secretario Geral,

Em resposta i mensagem enviada em2710212014, acerca do tema "Góvemança
na USP", a eongregaÇão do IPUSP re.unida em 17/3/2014 decidiu encaminhs¡ um¿
verSão attnßzada de sugestões, em parte, já encaminhadas no ano passado e novas a
partir da situação atual da universidade. São propostas tanto para temas de discussão
quanto para procedimentos.

Na primeira parle apresentanos as nossos sügestões desde o ano passado.
Citamos abaixo o oficio anteiior: "(...), a Congregação do Instîtuto cle Psicologþ da
LIS/ reunida em duas sessô¿¡' extrenrdinár¡as sbãñas, realizados nos dias OZ e ll ¿e
setembrr¡ de 2013, debateu a Estruturs de Pod.er na USP- Documentos jd redigidos pela
Congregação do IPUSP (ver anexos) çontextualizam e subsidiam posições
hisloricamente fundamentadas em princípios democráticos e partícípatîvos.
Coerenternente, portúnlo, a Congregoção do IPUSP apresenta as seguintes propostas
púra serem discutidas na re.união do Conselho Universittit'io em l" de outttbro de
201 3. "

Nesse momento, nós destacamos três aspectos da estrutura de poder que
' necessita:m ser modificados:

" 1. Acerca do Estatuto da Universidade.
O prossegaimento do debate amplo, aberto e deinocrátìco sobre a Estruhtra.de

Poder na ILSP deve ser consolidado com 4 instalação de uma re.forma Estatutdría a ser
iniçiada em 2014 (...)"
" IL Acerca da Eleição para Reitor e Vice-Reitor:

''A escolln do Reitor e do Vice-Reitor da USP deve ocorrer por eleiçQo direta e
paritória na qztal são eleitores todo.s os servîdores docentes. servidores não-docentes e

alunos, compeso de voto ipprol dentro de cada categoria.
a. (,'.)

" b. As clutpos devem ser ínscritas pelo menos 3 meses aníes do pleito e
conter un? programa de gestîto qtte confeînple os dois cürgos.
c. Docenles da USP, Doutores, ¿lssocíados e Títulares. poclern ser candidatos a
ambos os cargos.
d (.,.)
e. Deve-se bus:car, cont o processo proposto no item I, uma propo_tta de
parlicipação de "cotnunidacle paulista externa ù USP" no processo cle eleição
direta com crilérios û serem discutidos publicamente, que permilam o
encctminhamento de (tpen6s um nome ao governador, como erpt eÇso e
garantído pela LDB

Av Prof.MeliodeMorais, 172'l -BlocoG - GidadeUniversitária - 05508-030 - SãoPaulo - SP - Brasíl
Foner (11) 3031.2965 - Fax: (11) 3091.3955 - marw,ip.usp.br
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garantir b tret$Þmência è
e. a mqier dßtribuíCão døç-.

orgW cömo a gestîio
no .da exèçução

é4q;' r¡na proiiòsta de p¡ocedimento para la atual lisctrssão da

,

.

estunìinte.

Com os votos de elevada estima e consideraçãó.

IE. 
.Aeerca .(a Escolha de Pró-Reitores: A escolha dos pró-reítores deve ocorrer por

meio de çleição entre os membros Qo; seui resBectivos cõnseihos.,' . '

Atenciosamerlte,

1-
Prof. Dr. Gerson Yukio Tomanari

Diretor - IPUSP

Ilmo. Sr.

Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

Secretário Geral daUMVERSIDADE DE SÃo PAULO

Av'Prof.MellodeMorais, 1721 -BlocnG-CidadeUniversitária-05508-030-Sãopaulo-Sp-Brasíl
Fone: (11) 3031.2965 - Fax: (11) 3091.3955 _ wwwip.usp.br
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE AU|MICA DE SÃO CARLOS
Assessona de Planelamento, Gestão e lnovaçäo
assessorra@rqsc usp br r16) 11173-8826

of .Apei.008/l qSC/201 5 5ão Carlos, 27 de março de 2015

A

Comissão Assessora Especial do CO - CAECO

Universidade de São Paulo

São Paulo - 5P

Ref.: Propostas para debate na reunião temática do CO

Prezados senhores,

Em atenção ao ofício Circ. SG/CAECO/L9, de L7/03/2015, informo que a Diretoria
do IQSC promoveu uma reunião para a qual foi chamada toda a comunidade do lnstituto,
na qual foram definidas as segu¡ntes propostas sobre os temas que serão objetos de

debate na reunião temática do CO a ser realizada em 07 de abril de 2015:

Tema: Carreiras e Regime de Trabalho
Propostas:
1 - Manutenção do inicio da carreira em Professor Doutor (MS-3);

2 - Avaliação bienal de desempenho para todo o corpo docente, pela CERT;

3 - Manutenção da flexibilização do RDIDP (máximo de 08 horas) apenas aos

docentes com bom desempenho acadêmico, em particular, no ensino e na pesquisa.

4 - Estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para progressão em todos os níveis

da carreira vertical e horizontal, respeitando-se as particularidades de cada área.

Tema: Formas de deliberação das alterações estatutárias
Proposta:
1 - Exclusivamente pelo Conselho Universitário.

Atenciosamente,

I

mano Tremiliosi Filho

Diretor
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
do UíilversldJde de Soo furJo

São Paulo, 30 de março de 2015.

Of.ATMc-12/2015

Senhor Secretário,

Em resposta à Circ. SG/CAECO/I9, que trata do encaminhamento de propostas para a

reestruturação do Estatuto de USP, informamos que o Conselho Deliberativo do Museu de
Arte Contemporânea, em reunião de2710312015, sugere a inclusão dos diretores dos quatro
Museus (MAC, MAE, MP e MZ) como membros do Conselho Universitário, a exemplo dos
demais diretores de Unidades, que hoje compõem o referido Colegiado.

Esclarecemos que atualmente os Museus contam apenas com um rgpresentante, escolhido
entre seus diretores, situação dada pela estrutura anterior de Orgãos de Integração,
subordinados à Coordenação dos Museus, que foi alterada pela Resolução 5900, de
231L2/2070, conferîndo-lhes situação semelhante à das demais Unidades, com as mesmas
atribuições, direitos e obrigações.

Com os cordiais cumprimentos,

Prof.Dr. Massaki Segawa
Diretor

Ilmo. Sr,
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
Secretário Geral
Universidade de São Paulo

Ruo Proço do Relóglo, ló0 . tel,:+ 55113091 3039. Cidode Universitório . CEP:05508-050. Sõo
Poulo.SP.Brosil
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MUSEU PAULISTA
U¡IIVERSIDADN DE SÂ,O PAI,'LÖ

5ão Paulo, 30 de março de 2015.

oÍ. osslGD/MP/USP

SWO/vcf

Assunto: contribuições do Museu Paulista para a Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário

(CAECO) sobre o debate de estrutura de poder e governança na USP, conforme solicitado no último dia 17

de março.

Prezado Professor,

A Direção do Museu Paulista encaminha, od referendum do Conselho Deliberativo,

as contribuições, abaixo relacionadas, referentes aos temas: Carreiras e Regímes de Trabalho, autonomia e

organização das Unidades ou órgãos e formas de deliberação das alterações estatutárias, que serão

debatidos na próxima reunião do Conselho Universitário a ocorrer em 07 de abriL

Após exame e debate dos seguintes títulos do Estatuto da Universidade de São

Paulo: V - Das Unidades; Vll - Da Atividade Docente e VllA - Das Atividades dos Servidores Técnicos e

Administrativos, foram propostas as seguintes alterações e/ou incorporações aos artigos do Estatuto:

. No Capítulo I - Artigo 44 - lnciso I e demais, sugerimos que seja incluso "Conselho Deliberativo",

pois os Museus não têm Congregação; assim como em todo o documento onde se repita a palavra

Congregação;

. No Capítulo ll - Artigo 45 - lnciso Vlll - sugerimos a nomeação de "servidores docentes" e

"servídores técnico-administrativos", tendo em vista que o servidor deve ser norñeado pelo que ele é e não

pelo que não é. Todos são servidores, por isso, a sugestão é tratar docentes como servidores docentes e os

"não-docentes" como servidores técnico-administrativos. Esta sugestão aplica-se também para o Capítulo ll

-Artigo 45 - lnciso lX, Capítulo lV - Artigo 47 - 52e e Capítulo Vlll - Art¡go 54 - lnciso Vl;

a Sugerimos para as composições do Conselho Deliberativo e Conselho Técnico Administrativo a

seguinte proporção: 70% DocENTES; 2Oo/o FUNCIOI¡ÁRIOS e L0% DISCENTES, po

D¡retrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996: I[[¡Ìl[
eaLeide

Sêd€Adminíslrali i Rua Br¡gadolro Jordäo, 149

lpiranga - Sáo Paulo/SP - CEP 042104,00

Iel.: {11)2065-8001

Mus€u (em obras);

Parque da lndependência,

lpiranga - São Paulo/SP

mp@usp.br

http://www.mp.usp.br
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SÂO IäUI,O

"Art. 56. As instítuições públícas de educøção superior obedecerão oo princípio do gestão democrótico,

asseguroda o existêncio de órgãos colegiodos deliberotivos, de que port¡ciporão os segmentos da

comunidade institucÍonal, local e regional.

Porágrafo único. "Em quolquer coso, os docentes ocuporão setenta por cento dos assentos em codo órgão

colegiodo e comissão, inclusive nos que tratdrem do elaboração e modificoções estotutários e regimentois,

bem como do escolho de dirigentes".

. Quanto ao Capítulo Vlll - Artigo 54 - lnciso Vl, que trata do Conselho do Departamento sugerimos

que tenha a seguinte redação: "a representação de servidores técnico-administrativos, eleita por seus

pares, equivalente a vinte por cento do número de membros de servidores docentes do Conselho,

assegurada a representação mínima de um servidor técnico-admínistrativo".

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de consideração e

apreço

Atenciosamente,

Sheila Walbe Ornstein

Diretora do Museu Paulista

llmo Sr.

Prof. Dr. lgnácio Maria Poveda Velasco

Secretaria Geral/ USP

hnt

Sede Admínistrativa: Rua Brigade¡ro Jordäo, 149

lpiranga - São Paulo/SP - CEP 04210-000

Tel.: (111 2065-8001

Museu (em obrasl:

Parque da lndependência,

lpiranga - São Paulo/SP

mp@usp.br

http://www.mp.usp.br



MUSEU PAULISTA
TJNIVERSTD-.TI}E T¡T SÂO 1äUI.0

São Paulo,3l de março de 2015

of. ose/G D/M P/usP

SWO/vcf

Encamínhamos em documento anexo, ad referendum do Conselho Deliberativo,

contribuições suplementares às sugestões enviadas através do Of.058/2015, do último dia 30 de março,

propostas pelos docentes do Museu.

O documento é resultado da discussão havida em plenária dos servidores técnico-

administrativos do Museu Paulista.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de consideração e

apreço.

Atenciosamente,

Sheila Walbe tn

Diretora do Museu Paulista

llmo Sr.

Prof. Dr. lgnácio Maria Poveda Velasco

Secretaria Geral/ USP
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Sede Adrninislrativa: RL¡a Brigadeiro Jordäo, 149

lpiranga - Såo Faulol$P - CEP t4210-000

ïel.: (11) 2Ð65-8001

Museu (em obras);

Parq ue da È*rlepenöênci a,

hpiranga - Såo Paulo/SP

mp@usp.br

http:l/www.mp.usp.br



S{USEU ?AULISTA
UMVTJRSIDAI¡B DÉ SÅO ÞÂÚI,Ô

Sugestões MP para 3e Sessão Extraordinária do CO

1) Denominação "servidores técnico-admi nistrativos"

Os servidores da USP possuem duas carreiras: 1) carreira docente; 2) carreira dos servidores técnicos-
administrativos. Estes últimos quando referidos no Estatuto da USP e em todos os documentos legais da

universidade devem ser denominados "servidores técnico-administrativos" e não servidores não-docentes,

a exemplo do art.91-A do TÍtulo Vll-A. Neste sentido propõem-se as seguintes mudanças:

O inciso Xl do art. 15 do Estatuto da USP, baixado pela Resolução ns 3461, de 07 de Outubro de 1988, passa

ater a seguinte redação:

"Xl - três representantes dos servidores técnico-administrativos da Universidade, eleitos pelos

seus pares;"

O inciso lX do art. 45 passa a ter a seguinte redação

"lX - a representação dos servidores técnico-administrativos, lotados na Unidade,

equivalente a cinco por cento do número de membros docentes da Congregação,

limitado ao máximo de três representantes, eleitos pelos seus pares;"

O art.94 passa a ter a seguinte redação:

"Cabe aos corpos docente, discente e de servidores técnico-administrativos manter a fìel

observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da Universidade."

2) Denominação Servidores Docentes

Na mesma lógica do item anterior, propõe que se entenda que o docente de universidade pública é um

servidor* público, pois a carreira docente nos seus aspectos mais gerais é regida pelas determinações da

Constituição Federal no que tange a servidores públicos.

Assim, o termo "docente" no estatuto deve ser acompanhado pelo termo "servido/'

*o termo "funcionário" público, não aparece mais na Constituição, apenas o termo "servido/'.

S€d€ Admiilistratìva: Rua Brigadeiro Jodäo, 149

lpiranga - Såo Paulo/SP - CEP 04210-000

Tel.: {11) 2065-8001

Museu (em obras):

Parque da tndependência,

tpiranga - São Paulo/SP

mp@usp.br

http://wwump.uç.br



MUSEU PAUI-ISTA
UNT?-ERSIÐADII DU SÁ,O PAULÓ

3) Representação dos Servidores técnico-administrativos no CO e outras instâncias

Para o CO a representação é regulada pelo art. 15 do Estatuto.

Parece que, principalmente, as representações defínidas nos incisos V a Xl precisariam ser revistas. A
situação é mais ou menos a seguinte:

- As 04 primeiras representações (incisos V a Vlll) são docentes

- As 02 representações seguintes (incisos lX e X) são alunos

- A última dessas representações (inciso Xl) são servidores técnico-administrativos

- A representação dos alunos é definida por proporção em relação ao número de docentes

- A representação dos servidores técnico-administrativos é fixada em 03 representantes

Discutir se a representação dos servidores técn¡co-administrativos pode ser pensada em termos de

proporção ao número de docentes (e dentro do mínimo deTO% de representantes docentes definido por

lei).

4) CarreiradosServidoresTécnico-Administrativos

lnserir no Estatuto os cr¡tér¡os para progressão funcional dos servidores técnico-administrativos, tão logo

estes sejam definidos, à semelhança do que ocorre com os servidores docentes;

4.Ll Os critérios para progressão funcional devem contemplar as especificidades de atividades de

servidores técnico-admi nistrativos de M useu.

5) Conselho de Departamento

O Conselho do Departamento (Art. 54, Estatuto da USP) deve incluir representação de Servidores

Técnico-ad m i nistrativos.

6) Museus

Retirar os Museus da categoria de Órgãos de lntegração (lnciso l, Att.2L, Título X do Estatuto da USP),

respeitando o disposto na Resolução 5901, de 23 de dezembro de 2010.

Sede Adminislrativa; Rua Brigadeiro Jodåo, 149

lpiranga - Såo Paulo/SP - CEP 04210-000

Tel.; {11) 2065-8001

Museu (em oh€s):
Parque da lndependència,

ipiranga - São PauloISP

mp@usp.br

http:l/wwwmp.usp.br
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pró-reitoria de cultura
e erten!âo un¡versitária

Processo:
Interessado:
Assunto:

207.4.1.135()'-.1.7
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão fJniversitária
Grupo de Trabalho - Estudar e propor alterações
nas áreas de Cultura e Extensão Universitária

De acordo.

Encaminhe-se à Secretaria Geral com vistas à análise da Comissão

Assessora Especial do Conselho Universitário (CAECO) que atua

na revisão estatutária da Universidade de São Paulo.

PRCEU - rzlo3lzor5

Profa. Dra. do Arruda
Reitora

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de 5ão Paulo
Rua da Reltcria.)14, j" andar iCidade iJniversitári¿ i 5ão Paulo - 5P ì CEP o51o8-z2o

Cabinete: (tr) 3o9t 3z4o j prceu@usp br
Assistência Técnica: (rr) 3o9r 3d6g/ 3357 ] prceu-atd@usp br

wwuprceu"usp.br



PRCEU
pro-re¡torie de culture
e extensào univerçitáltà

PROCESSO: 2ot4.t.tg1ot.L7

INTERESSADAS: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

.{SSUNTO: Grupo de Trabalho - Estudar e propor alterações nas áreas

de Cultura e Extensão Universitária

Parecer

Em atenção à solicitação de análise preliminar sobre a proposta do

Grupo de Trabalho que teve por objetivo estudar e propor alterações nas áreas

de cultura e extensão universitária, inclusive, quando couber, nas normas

estatutárias e regimentais da Universidade de São Paulo, informo que sou de

PARECER FAVORÁVEL ao Relatório Final, eü€ se circunscreveu ao diploma

maior que é o Estatuto da Universidade.

Complementarmente às propostas apresentadas pelo GT, sugiro nova

redação ao Art. 59, S 30; inserção de Capítulo W - Da Extensão Universitária,

constituído de quatro artigos; e renumeração do Capítulo V - Das Qualificações

Universitárias e dos artigos seguintes, que abaixo transcrevo:

"Att. 59, g go - A ertensão uniuersitâría, por meío dos atiuidades
de educação contínuada e de formação profissíonal, nas
modalidades de cursos de especialização, cursos de
aperfeiçoamento, cursos de atualização, residência e prâtica
profissíonalizante, bem como os cursos de dífusão e o programa de
atualização objetíuam especializar, aperfeiçoar, atualizar,
apr ofundar ou difundir conhe címento s ".

"Capítulo IV - Ds. Ertensã.o Uníuersítâría
Artígo 74 - As atíuidades de culturo- e ertensão uniuersítária são
concebidas como processo educatíuo, ao mesmo tempo cultural e

cíentífico, que se articula com o ensino e a. pesquisa de forma
indissociâuel, propiciando uma reløção transformadora entre a
Uniuersidade e a sociedade.

Artígo 75 - As atíuidades de cultura deuem ter em uista a
preseruação e amplioção do patrímônio cultural da Uniuersidade,
tanto material como ímaterial, bem como aualorização dos mcffcos
e manifestações culturais, além de incentíuar nouas formas de
manifestação artístíca e cultural, estímulando sempre a adoção de
uma p o stur a crítica. e pr op o sitíu a.

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Univerçidade de 5ão Paulo

R';¿ Ja Reit¡ria,,j14,3'andar i C¡daCe Uni.rersitára j 5ão Paulo - SP I CEP o55o8-zzo
Cabinete: þr) 3o9r 3z4o I prceu@usp,br

Assìsténcia Técnica; (1r) 3ogt 3469t 3357 | prceu-atd@usp br
www.prceu.usp.br



PRCEU
pró-reitorjâ de (uitur¿
e ¿nenrão univerç¡táíaISF Artígo Z6 - Como atíuidade cultural compreendem-se as ações

culturais propríamente ditas e aquelas dirígidas à comunidade
erterna. à Uniuersídade,formalmente estruturadas, on não, as quais
utílizem os restrsos disponíueis, em carâter permanente ou
euentual.

Artígo 77 - As atíuidades de caltura e ertensão uniuersitâría, parte
íntegrante da Aualiação de Desempenho dos docentes e dos
seruídores têcnicos e administratíuos, deuem ser consideradas pelas
Comissões Julgadoras de conaffsos de progressão em suds
respectíuas carreiras, na anâlise e julgamento dos memoríaís de
qtíuida.des".

Cabe destacar que as complementações e inserções primam pelo

reconhecimento da área de Cultura e Extensão dentro da Universidade de São

Paulo, de forma a valorizar não só as atividades desenvolvidas por esta Pró-

Reitoria, como também evidenciar a disseminação do conhecimento dentro e

fora da USP.

As páginas a seguir apresentam o Relatório do GT, com as propostas

contidas no presente parecer já incorporadas, com vistas à facilitar as próximas

etapas de análise.

Encaminhe-se à consideração da Sra. Pró-Reitora.

PRCEU - Ltloy/2ots

João Marcos Almeida Lopes
Reitor Adjunto de Cultura

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de 5ão Paulo

Rr¿ C¿ Reitor'i¿, j1a.,3o atdar I Cidade Unive¡'sitárra ! 5ão Paulc - 5P ICEP o55o8-zzo
Cabinete: (rr) 3o9r 3z4o j prceu@usp br

As:isiência Técnica: (rr) 3o9r :+6g/ ll57 | prceu-atd@usp br
www. prceu. usp.br



Relatório Final

Processo: 2Ùl4.l.l35Or. r.7

I. fntrodução:

Constituído a partir da Portaria PRCEU no 7 6, de 26 de junho de 2OL4, o grupo

de Trabalho teve por objetivo estudar e propor alterações nas áreas de cultura e

extensão universitária, inclusive, quando couber, nas normas estatutárias e

regimentais da Universidade de São Paulo.

Espera-se que o presente documento, ao mesmo tempo em que evidencia a

importância das atividades de cultura e extensão universitfuia realizadas pela

Universidade de São Paulo, seja também um canal de reflexão dos aspectos

gerais que as envolvem dentro e fora da Universidade.

II. Colaboradores:

- nos termos artigo 2'

inciso 1- Prof. Dr. Moacyr Ayres Novaes Filho

inciso 11- Prof, Dr. João Marcos de Almeida Lopes

inciso III - Profa. Dra. Ana Lucia Duarte Lanna

Profa. Dra. Esmeralda Vailati Negrão

Prof. Dr. José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres

Profl Dr. José Tavares Correia de Lira

Prof, Dr. Lucas Antonio Moscato

inciso IV - Sr. Cecílio de Souza

- nos termos do artigo 3"

Prof. Dr. Lucas Antonio Moscato

- nos termos do artigo 3', parágrafo z'

Sra. Flávia dos Santos Vince

III. Documentos Juntados:

- Relatório Final - Grupos de Trabalho CoCEx;



- Relatório da Oficina sobre qualificação e avaliação das atividades de cultura e

extensão na LJniversidade de São Paulo;

- Resolução no 346I, de 07 de outubro de 1988 - Estatuto da Universidade de

São Paulo;

- Resolução rìo 3745, de 19 de outubro de 1990 - Regimento Geral da

Universidade de São Paulo - em vigência;

- Resolução n" 5940, de 26 de julho de 2olt - Regimento de Cultura e Extensão

Universitária;

- Roteiro piloto de avaliação e monitoramento de atividades de Cultura e

Extensão.

IV. Conclusão:

Os temas inicialmente propostos na reunião de instalação do Grupo foram
analisados e discutidos, separadamente, de forma que os Pró-Reitores Adjuntos
informaram que as questões ligadas, aos itens destacados a seguir, já se

encontram em andamento:

- à normatização e o papel das Comissões de Cultura e Extensão - CCEx
(descentralização dos procedimentos e análise de mérito e procedimentos
executivos);
- à estrutura da área (Órgãos da PRCEU, relacionamento com as CCEx e

Órgãos Centrais);
- aos temas gerais que interessam à Cultura e Extensão Universitária (avaliação
das atividades relevância frente aos docentes, Unidades e à sociedade;
valorização e reconhecimento frente aos Órgãos internos - Co, CLR, COP, CAA
e CERT; implantação de indicadores e sua formulação; internacionalização e a
contribuição da cultura e extensão; interlocução PRCEU rersus Museus
Estatutários; interlocução PRCEU'uersus Institutos Especializados).

Assim, considerando a dimensão da tarefa do GT e curto prazo para a

apresentação de resultados, os membros, em comum acordo, optaram por
priorizar as sugestões no desenvolvimento do texto do Estatuto USP.

V. Sugestões:

Alteracões textuais:
- Título I, Art. 2", inciso I: H¡ vrrrv v ur v uvùv

I - promover e desenvolver todas as



formas de conhecimento e produção de cultura, por meio do ensino, da pesqr.risa e da

extensão".

- Título I, Art. 2", inciso Iff: "
isa'III-articu-laroensino,apesqr"risaeaextensão

universitária como um processo acadêmico indissociável e em permanente diálogo com

a sociedade".

- Título II, Art. 11: "
'

- Título V, Cap. I, Art. 4,4, Incisos VI e VIf: "VI - Comissão de Cultura e

Extensão Universitária; VII - Comissão de Pesquisa.
iar-

ni+ersi+aria;
,.

- Título V, Cap. II, Art. 45, Inciso V: "V - os Presidentes das Comissãoões

referidas no parâgrafo único do artigo anterior, quando existirem".

- Título V, Cap. VII, Art. 5o: "ffi -.q#ige--5#.s
eomissões de Pesquisa e de etdtura e Extensão Universitária; se eriadas; terão stta

eomposiçãe estabeteeid

,r.

- Título V, Cap. VII, Art. 5OA: "ffi - Artigo 5oA - As
Comis sãoões de Pesq rlisaffi{Jni+ersitfiriô se-er+eaE teráão s ua

composição estabelecida no Regimento da Unidade, obedecidas as normas gerais dos

Colegiados Superiores, aplicados, no qlre couber, os critérios fixados para a Comissão

de Graduação, para a Comissão de Pós-Graduação e para a Comissão de Cultura e

Extensão lJniversitária".

- Título VI, Art. 59, S3": " i:ÊârFl-s€-â

.$3o-Aextensão
universitária, por meio das atividades de educação continuada e de formação
profissional, nas modalidades de cursos de especiaìizaçáo, clrrsos de aperfeiçoamento,
clrrsos de atualização, residência e prâtica profissional\zante, bem como os cttrsos de

difusão e o programa de atua)izaçâo objetivam especializar, aperfeiçoar, attalizar,
aprofundar ou difi-rndir conhecimentos.

- Título VII, Cap. II, Art. 932 "O docente em RDIDP obriga-se a manter víncu.lo

empregatício exclusivo com a USP, com atividade permanente na Unidade respectiva,

ocupando-se exclnsivamente com trabalhos de ensino, pesquisa e extensão

universitária@,admitindo-Seanecessáriaflexibilidadeno
desempenho de atividades de interesse da Universidade, que não prejudiquem o

exercício regular da função".



- Título IX, Art. lo8: "O Regimento de cada Unidade disporá sobre a reavaliaçâo
quinquenal de todos os docentes no que se refere às atividades de ensino, de pesquisa e

de cu-ltura e extensão universitária-de-serviçes, respeitado o disposto no Regimento
Geral".

- Renumeração dos Artigos, a partir do Título VI - Do Ensino, Cap. IV

fnserções Textuais:
- Título I, Art. 3o. "A USP, como Universidade pública, sempre aberta a todas as

correntes de pensamento, reger-se-á pelos princípios de liberdade de expressão, ensino,
pesquisa e extensão".

- Título II, Art. 9": "Entidades estranhas à Universidade poderão associar-se à USP
para fins didáticos, científicos, de prodr.rção cultural e de extensão, preservando sua

autonomia".

- Título II, Art. 9",Parâgrafo 2": "As entidades associadas poderão propor aos

órgãos competentes da USP planos para execução das atividades a que se refere o
parâgrafo anterior, bem como a realizaçâo de cursos de pós-graduação e de extensão

universitária, abrangendo setores de suas atividades específicas".

- Título III, Cap. I, Art. 12, Inciso IIA: "IIA - bens culturais, históricos,
arqueológicos e artísticos".

- Título III, Cap. II, Art. 13, Inciso IVA: "IVA - receitas auferidas por atividades
de cr,ùtura e extensão universitária".

- Título IV, Cap. III, Art. 25, lnciso II, S 2: "No Conselho de Curltura e

Extensão Universitária terão assento ainda: (acrescido pela Resolução no

4663/ tess)
I - os diretores dos Museus;
2 - os diretores dos Institutos Especializados;
3 - um representante dos Órgaos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Unir,'ersitária;
4, - um funcionário da PRCtrU".

- Título V, Cap. II, Art. 45, Incisos IVA e IVB: 'IVA - o Presidente da

Comissão de Cultura e Extensão Universitária; IVB - o Presidente da Comissão de

PesqLrisai'.

- Título V, Cap. VII, Art. íOi "Da Comissão de Cultura e Extensão Universitária -
Artigo 50 - Cabe a Comissão de CLrltura e Extensão Universitária, obedecida a

orientação geral dos Colegiados Superiores: traçar diretrizes e, por meio de

ar,'aJiação permanente, zelar pela execnção de projetos e promover a relação entre
a Universidade e a Sociedade.

$ l" Os regimentos das Unidades, Museus e Órgãos estabelecerão a composição e a
forma de eleição dos docentes da Comissão de Cultr,rra e Extensão Universitária.

$ z" A representação discente, não Lrltrapassando 10% do total de docentes deste
Colegiado, será eleita pelos seus pares qlre deverão ser alunos regularmente
matriculados.



$ s" Cada Comissão de Cuitura e Extensão Universitária terâ um presidente e um

suplente eleitos pelos seus pares".

- Título V, Cap. V[II, Art. 59, Incisos I, III e VII: "Cabe ao Departamento,
obedecida a orientação geral dos Colegiados Superiores:
I - elaborar e desenvolver programas delimitados de ensino, pesquisa e de extensão

universitária;
III - ministrar cursos de extensão, educação continuada e atividades de formação
profissional de extensão universitária;
VII-promovereorgan\zaraextensãottniversitária@,.

- Título VI, Cap. IV - Da Extensão Universitária
Artigo 74 - As atividades de cultura e extensão universitária são concebidas como

processo educativo, ao mesmo tempo cultural e científico, que se articula com o ensino

e a pesquisa de forma indissociável, propiciando uma relação transformadora entre a

Universidade e a sociedade.
Artigo T5 - As atividades de cultura devem ter em vista a preservação e ampliação do

patrimônio cultural da Universidade, tanto materia-l como imaterial, bem como a

valorizaçáo dos marcos e manifestações culturais, além de incentivar novas formas de

manifestação artística e cultural, estimulando sempre a adoção de uma postura crítica e

propositiva.
Artigo 76 - Como atividade cultural compreendem-se as ações culturais propriamente
ditas e aquelas dirigidas à comunidade externa à Universidade, formalmente
estruturadas, ou não, as quais utilizem os recursos disponíveis, em caráter permanente
ou eventual.
Artigo 7Z - As atividades de cultura e extensão universitária, parte integrante da

Ar,.aliação de Desempenho dos docentes e dos servidores técnicos e administrativos,
devem ser consideradas pelas Comissões Julgadoras de concursos de progressão em

suas respectivas carreiras, na análise e juìgamento dos memoriais de atividades.

- Título VI, Cap. V, Art. 78,Paútgrafo Único: "r - diploma, após a conclusão de

um currículo de graduação;
rA - títuìo de Especialista;

4 - título de Livre-Docente;
.!A - título de Especialista;

5 - certificados:
b) de conclusão dos cursos de extensão universitária referidos no inciso III do art 59".

VI. Alterações fncorporadas:

D.O.E.: oB/ to/ t98B

ICONSOLIDADA] RESOLUçÃ.O N" 8461, DE 7 DE OUTUBRO DE ress

O Reitor da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuiçÕes legais, e tendo em vista o
deliberado pelo Conselho Universitário em sessão de 9 de agosto de 1988, e pelo Conselho

Estadual de Educação em sessão de 3t de agosto de 1988, e com base no artigo TOi da

Constituição Federal, baixa a seguinte

RESOLUÇAO:
Artigo l" - Fica aprovado o Estatuto da Universidade de São Paulo, anexo a esta Resolução



Artigo 9" - O Estatuto passará a viger a partir de 1" de novembro de 1988

Reitoria da Universidade de São Paulo, aos 7 de outubro de 1988.

JOSÉ GOLDEMBERG
Reitor

ESTATUTO DA I.INIVERSIDADE DE SAO PAULO
TÍTULO I - DA UNIVERSIDADE E SEUS FINS

Artigo 1" - A Universidade de São Paulo (USP), criada pelo Decreto 6283, de 25 dejaneiro de

Lg3+, é autarquia de regime especial, com autonomia didático-científica, administrativa,
disciplinar e de gestão financeira e patrimonia-l.

Artigo e" - São fìns da USP:
I premover e deseil\€l
pesqursaf
I - promover e desenvolver todas as formas de conhecimento e produção de cultura, por meio

do ensino, da pesquisa e da extensão.
II - ministrar o ensino superior visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício da

inr,'estigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento, bem como à qualificação para

as atir-idades profissionaisr
III estender à seeiedade sen'iços indisseeiáveis das atividades de ensino e de pesquisa,

III - articular o ensino, a pesquisa e a extensão universitária como um processo acadêmico

indissociável e em permanente diálogo com a sociedade.

Artigo g" - A USP, como Universidade pírblica, sempre aberta a todas as correntes de

pensamento, reger-se-á pelos princípios de liberdade de expressão, ensino, pesquisa e extensão.

TfTULO II - DA CONSTITUIçAO DA UNIVERSIDADE

Artigo 4"- A USP clrmpre seus objetivos por meio de Unidades, Museus, órgãos de Integração
e órgãos Complementares, distribLrídos em campi. (alterado pelas Resoluções nos
549s/zoo8 e Seoo/zoro)

$ t' - Os campi se organizarão de acordo com as atividades neles desenvolvidas, na

forma prevista no Regimento Geral e em Regimento próprio.

S 2" - Compõe o Quadrilátero Saúde/Direito a Faculdade de Medicina, a Escola de

Enfermagem, a Faculdade de Saúde Pública, o Instituto de Medicina Tropical e a

Facddade de Direito.

Artigo 5" - As Unidades, qlre compreendem Institutos, Faculdades e Escolas, todas de igua-l

hierarquia e organizadas em função cle seus objetivos específìcos, são órgãos setoriais qr"re

podem, a seu critér-io, subdividir-se em Departamentos. (alterado pela Resolução no

5230/2006)

Parâgrafo único - As Unidades, os Musens, os órgãos de Integração e os órgãos

Complementares serão discriminaclos no Regimento Geral. (alterado pela Resolução n"
ssoo/zoro)

Artigo 5"-A - Os Museus serão organizados em função das respectivas missões, objetil'os e

estratégias de gestão acadêmica, pautadas no processo curatorial vinculado aos acervos.

(acrescido pela Resolução n" 59oo/zoto)
$ t" - Cada N[useu terá um Conselho Deliberativo e uma Comissão Técnica-
Administrativa, cuja composição constará de seu Regimento.

$ z" - Para fìns de ingresso, promoção na carreira e concessão das dignidades

universitárias, aplicam-se aos Nfusens as normas estatutárias e regimentais sobre a

atividade docente.



Artigo 6" - Os órgãos de Integração, voltados para o estudo de interesse intersetorial,
compreendem Institutos Especializados e Núcleos de Apoio. (alterado pela Resolução n"
Seoo/zoto)

$ t" - Os órgãos de Integração desenvolverão programas de interesse geraJ, bem como
os propostos pelos docentes de Unidades e Departamentos relacionados com seus

objetivos.

$ 2" - Suprimido. (suprimido pela Resolução n" 6900/ zoto)
S 3" - Suprimido. (suprimido pela Resolução n" 59oo/ øoto)
S 4" - Cada ôrgão de Integração terâ um Conselho Deliberativo, cuja composição
constará de seu Regimento.

Artigo 7" - O Pró-Reitor poderá criar Núcleos de Apoio às atividades-fim da Pró-Reitoria,
com o ob.ietivo de reunir especialistas de um ou mais órgãos e Unidades em torno de

programas de pesquisa, de pós-graduação ou de extensão universitária de carâter
interdisciplinar ou, ainda, para a constituição de laboratórios de uso comum, após ouvido o

Conselho Central respectivo, a Comissão de Orçamento e Patrimônio e, em instância final, a

Comissão de Atividades Acadêmicas. (alterado pela Resolução n" 6sze/zott)
$ r'- Cada Núcleo de Apoio terá um Conselho Deliberativo, cuja composição constará
de seu Regimento.

$ z'- Os Núrcleos de Apoio serão avaliados periodicamente pelas Pró-Reitorias com as

q r"rais estiverem relacionados.

$ s" - Os relatórios de avaliação serão enviados ao Pró-Reitor e snbmetidos à apreciação

do Conselho Central respectivo. (alterado pela Resolução n" 592e/9'oll)

Artigo B" - São órgãos Complementares os hospitais mantidos pela Universidade.

Parâgrafo úrnico - Cada 619ão Complementar terá um Conselho Deliberativo, cuja composição
constará de seu Regimento.

Artigo 9" - Entidades estranhas à Universidade poderão associar-se à USP para fins didáticos,
científicos, de produção cultural e de extensão, preservando sua autonomia.

$ r" - As entidades associadas colaborarão em atir,'idades de ensino, pesquisa e extensão
universitária, quando solicitadas pela USP.

$ z" - As entidades associadas poderão propor aos órgãos competentes da USP planos para

execução das atividades a que se refere o parágrafo anterior, bem como a realizaçáo de cnrsos
de pós-graduação e de extensão universitária, abrangendo setores de sttas atividades
específìcas.

Artigo 10 - A critério do Conselho Unil'ersitário, e consideradas as necessidades da

comunidade, olrtros órgãos de atividades-fìm, abrangendo novas áreas do conhecimento,
poderão ser criados ou integrados na Unil'ersidade, para o efeito da erecttção or-r expansão de

suas atir,'iclades.

Artigo l l É vedada a dtrplieação de meios para äns idêntieos ou equivalentes ne mesme

TÍTULO III _ DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Capítulo I
Do Patrimônio

Artigo 12 - Constituem patrimônio da Unir,'ersidade:
I - bens móveis e imór'eis;
IIA - bens cuìturais, hìstóricos, arqueológicos e artísticos;
II - bens e direitos adqLriridos, doados ou legados;
III - fr¡ndos especiais;



IV - saldos dos exercícios financeiros transferidos para conta patrimonial.

$ t" - Cabe à Universidade administrar selr patrimônio e dele dispor.

S 2" - A aquisição de bens pela Universidade é isenta de tributos estaduais.

S 3" - Os atos de aquisição de bens imóveis pela Universidade, neles compreendidos sua

transcrição nos registros de imóveis, são isentos de custas e emolumentos.

$ 4" - A Universidade, mediante autorização da Comissão de Orçamento e Patrimônio, poderá

promover investimentos tendentes à valorização patrimonial e à obtenção de rendas aplicáveis
narealização de seus objetivos.

Capítulo II
Dos Recursos Financeiros

Artigo r3 - Os recursos da Unir,'ersidade serão provenientes de:

I - dotações que lhe forem atribuídas nos orçamentos da Uniao, dos Estados e dos Municípios;
II - subvençÕes e doaçÕes;

III - empréstimos e financiamentos;
IV - rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais;
IVA - receitas auferidas por atividades de cultura e extensão universitária;
V - retribuição de serviços prestados à comunidade;
VI - taxas e emohrmentos;
VII - rendas eventuais.
Parâgralo úrnico - O orçamento, as transposições orçamentárias e a abertura de crédito, com

reclrrsos à disposição da Universidade, serão baixados por ato do Reitor, cumprindo aos

responsár-eis pela aplicação das verbas prestar contas aos órgãos competentes.

rÍruro Iv - DA ADMTNTSTRAçÃo DA UNIVERSIDADE

Capítulo I
Dos Orgãos Centrais

Artigo 14 - São órgãos centrais da Universidade: (ver também a Portaria GR n"
3e52/zoOO)
I - Conselho Universitário;
II - Conselhos Centrais:
t - Conselho de Graduação;
z - Conselho de Pós-Graduação;
3 - Conselho de PesqLrisa;

4 - Conselho de Cultura e Extensão Universitária;
III - Reitoria;
IV - Pró-Reitorias;
V - Conselho Consrùtivo.

Capítulo II
Do Conselho Universitário

Artigo 15 - O Conselho Universitário terá a seguinte constituição:
I - o Reitor, seu Presidente;
II - o Vice-Reitor;
III - os Pró-Reitores;
IV - os Diretores de Unidades;
V - um representante docente de cada Congregação, eleito por seus membros; (ver também a

Resolução n" seoz / tsst)
VI - um representante dos Museus, eleito pelos seus Diretores;
VII - um representante dos Institutos Especializados, eleito pelos seus Diretores;
VIII - um representante de cada categoria docente, eleito por seus pares;

IX - a representação dos alunos de graduação em número correspondente a dez por cento do

total de docentes do Conselho Universitário, eleita pela respectiva categoria;
X - a representação dos alunos de pós-graduação em número correspondente a cinco por cento

do total de docentes do Conselho Universitário, eleita pela respectiva categoria;



XI - três representantes dos servidores não-docentes da Universidade, eleitos pelos setts pares;

(alterado pela Resolução n" 4279/1996)
XII - um representante dos antigos alunos, eleito por seus pares;

XIII - um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo;

XIV - um representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo;
XV - um representante da Federação do Comércio do Estado de São Paulo;
XVI - um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;
XVII - um representante das Entidades Associadas;
XVIII - um representante das Classes Trabalhadoras do Estado de São Pau-lo.

{ r" - Será de dois anos o mandato dos membros a que se referem os incisos V a VIII, XI
e XII, e de um ano o dos membros a que se referem os incisos IX e X, admitindo-se uma

recondução. (alterado pela Resolução n" 4529/ L99e)

$ z" - Será de um ano o mandato dos membros a que se referem os incisos XIII a XVI, e

de dois anos o dos membros a que se referem os incisos XVII e XVIII, admitindo-se
reconduções. (alterado pela Resolução n" 4529/1998)

Artigo t6 - O Conselho Universitário é o órgão máximo da USP, com funções normativas e

de planejamento, cabendo-lhe estabelecer a política geral da Universidade para a consecução de

seus ob.jetivos.

Parâgrafo único - Ao Conselho Universitário compete:
1 - traçar as diretrizes da Universidade e supervisionar a sua execução;

2 - estabelecer, periodicamente, as diretrizes de planejamento geral da Universidade, nelas

compreendidas as de caráter orçamentário, para atendimento de seus objetivos, identifìcando as

metas e as formas de alcançá-las;
B - planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades da Universidade,
provendo meios para seu aperfeiçoamento;
4 - {ixar anualmente o nútmero de vagas para o concllrso vestibular;
õ - elaborar e emendar o Regimento Geral da Universidade;
6 - aprovar os Regimentos dos Conselhos Centrais, das Unidades e dos Museus; (alterado
pela Resolução n" 59oo/2olo)
7 - apro'"'ar outros Regimentos específicos, elaborados pelas suas Comissões, para as atividades

universitárias que, a seu critério, ainda não este.jam regulamentadas nos termos deste Estatuto;
8 - emendar o presente Estatuto por aprovação de dois terços da totalidade de seus membros;

9 - homologar as indicações de Pró-Reitores feitas pelo Reitor;
10 - aprovar o orçamento da Universidade elaborado pela Comissão de Orçamento e

Patrimônio;
r t - deliberar sobre a criação de cargos de Professor Doutor e de Professor Titular;
Le - conferir títulos de Doutor honoris causa e de Professor Emérito, prêmios e outras

dignidades universitárias;
13 - deliberar, por dois terços da totalidade de seus membros, sobre a criação, incorporação e

extinção de Unidades, Museus, órgãos de Integração, exceto os Núcleos de Apoio, e órgãos

Complementares; (alterado pela Resolução n" Ssze/zott)
14,- deliberar sobre a alienação do patrimônio imóvel da USP, sendo, neste caso, necessário

voto favorável de dois terços de seus membros;
l5 - exercer quaisquer outras atribuições, decorrentes de Lei, deste Estatuto, bem como do

Regimento Geral, em matéria de sua competência.

Artigo t7 - O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, a cada noventa dias, e,

extraordinariamente, quando convocado pelo Reitor, ou pela maioria de seus membros.

Artigo r8 - O Conselho Universitário elegerá Comissões, permanentes ou transitórias.

Artigo 19 - São Comissões Permanentes do Conselho Universitário:
I - Comissão de Legislação e Recursos;
II - Comissão de Orçamento e Patrimônio;



III - Comissão de Atividades Acadêmicas.
Parâgraîo único - As Comissões Permanentes são constituídas por sete membros, sendo seis

docentes e um representante discente, todos integrantes do Conselho Universitário.

Artigo 90 - É, competência das Comissões Permanentes opinar em assuntos sobre os quais o

Conselho Universitário, os Conselhos Centrais, ou o Reitor, solicitem parecer.

Artigo 2t - Compete ainda à Comissão de Legislação e Recursos:
I - deliberar sobre Projetos de Lei, Decretos, Regulamentos e Resoluções, opinando sobre os

que devam ser submetidos à apreciação do Conselho Universitário;
II - opinar sobre recnrsos de qualquer natureza, da alçada do Conselho Universitário;
III - Suprimido. (suprimido pela Resolução n" ssøe/zott)
IV - decidir, em grau de recurso, sobre sanções disciplinares aplicadas a membros do corpo
docente.

Artigo 22 - Compete ainda à Comissão de Orçamento e Patrimônio:
I - elaborar a proposta do orçamento-programa da USP, respeitadas as diretrizes fìxadas pelo
Conselho Universitário;
II - deliberar sobre propostas de criação, modifìcação e extinção de funções administrativas;
III - deliberar sobre aceitação de legados e doações feitos à USP, quando clausulados;

IV - deliberar sobre pedidos de transposição e suplementação de verbas;
V - deliberar sobre acordos entre a USP, suas Unidades, Muser.rs, órgãos de Integraçâo, ôrgãos
Complementares e entidades ofìciais ou particulares; (alterado pela Resolução no

ssoo/aoto)
VI - deliberar sobre propostas de criação, modifìcação e extinção de órgãos administrativos.
Artigo 28 - Compete ainda à Comissão de Atividades Acadêmicas:
I - opinar sobre propostas de criação de cargos de Professor Doutor e de Professor Titular;
(ver também a Resolução n" 9942/ 1992)
II - opinar sobre propostas oriundas dos Conselhos Centrais, qtte devam ser objeto de

deliberação pelo Conselho Universitário;
III - opinar sobre propostas de criação de Unidades, Museus, órgãos de Integração, órgãos
Complementares e Departamentos. (alterado pela Resolução n" ssoo/øoto)

Capítulo III
Dos Conselhos Centrais e Pró-Reitorias

Artigo Q4 - Aos Conselhos Centrais, mencionados no inciso II do art 14, compete traçar as

diretrizes que nortearão aaçào da Universidade nos respectivos campos de atuação, obedecidas

as normas gerais fìxadas pelo Conselho Universitário, bem como zelar, por meio de avaliações

permanentes, pela qualidade do trabalho e pela adequação dos meios às finalidades de cada

programa.

Parâgrafo úrnico - Os Conselhos Centrais poderão criar Câmaras para aglhzar seus

procedimentos.

Artigo 25 - lntegram os Conselhos Centrars:
I - um representante docente de cada Unidade, portador, pelo menos, do título de Doutor;
II - a representação discente. (ver também a Resolução n" s948/ 1992)

S t" - No Conselho de Pesquisa terão assento ainda, (alterado pelas Resoluções nos
465s/1999 e46e6/ 1999)
I - um representante de cada ttm dos Museus;
2 - tm representante de cada um dos Institutos Especializados.

S 2" - No Conselho de Cr.iltura e Extensão Universitária terão assento ainda, (acrescido
pela Resolução n" 4658/1999)
1 - os diretores dos Museus;
2 - os diretores dos Institutos Especializados;
3 - um representante dos Orgãos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária;



4,- um funcionário da PRCEU.

$ 3' - No Conselho de Graduação terão assento ainda: (acrescido pela Resolução n"
473O/reee)

I - um representante dos Museus;
2 - um representante dos Institutos Especializados.

$ +" - No Conselho de Pós-Graduação terão assento ainda: (acrescido pela
Resolução n" +sz z / øooø)
I - um representante docente das Comissões de Pós-Graduação dos Museus;
2 - um representante docente das Comissões de Pós-Graduação dos Institutos
Especializados;
3 - tm representante docente das ComissÕes de Pós-Graduação dos Orgãos

Complementares;
4 - Llm representante docente das ComissÕes de Pós-Graduação das Entidades
Associadas;
5 - nm representante docente das Comissões de Pós-Graduação dos Programas
Interunidades.

Artigo e6 - Cada um dos Conselhos a que se refere o artigo anterior será presidido por Lrm

Pró-Reitor, Professor Titular da USP, escolhido pelo Reitor, sujeita a escolha à homologação
do Conselho Universitário.

$ r" - As Pró-Reitorias deverão desenvolver projetos setoriais, aprovados ou propostos

pelo Conselho Central respectivo.

$ z" - Para o desenvolvimento dos projetos setoriais, as Pró-Reitorias contarão com a

necessária infra-estrutura de apoio.

$ S' - A ação executiva dos Pró-Reitores estará sempre subordinada aos interesses

maiores da Universidade, representada pelo Reitor.

Artigo q7 - O mandato dos Pró-Reitores e dos membros dos Conselhos Centrais será de dois

anos, limitado o dos Pró-Reitores ao término do mandato do Reltor.

Parâgrafo írnico - Em ambos os casos a que se refere o presente artigo será permitida a

recondução.

Artigo zg - A representação de que trata o inciso I do art 2ó serâ exercida pelo Presidente da

Comissão correspondente, quando hor-rver, oLr por docente indicado pela Congregaçâo.
Parâgrafo único - A representação de que trata o $+' do Artigo 25 serâ exercida
por Presidente de Comissão de Pós-Gradr"ração. (acrescido pela Resolução n"
4e72/2oo2)

Artigo qg - A representação discente nos Conselhos Centrais será assim constituída: (ver
também a Resolução n" es+s/ tesz)
I - vinte por cento do total de docentes do Conselho de Graduação, eleitos entre os estr,tdantes

de graduação regularmente matriculados;
II - vinte por cento do total de docentes do Conselho de Pós-Graduação, eleitos entre os

estudantes de pós-graduação reguÌarmente matriculados;
III - dez por cento do total de docentes do Conselho de Pesquisa, eleitos entre os estudantes de

pós-gradr-ração regularmente matricr.ilados em nír'el de doutorado.

Parágralo único - No Conselho de Cultura e Extensão Universitária a representação discente

será de dez por cento do total de docentes do Colegiado, eleitos, proporcionalmente, entre os

estudantes de graduação e pós-graduação.

Artigo 9o - Cabe ao Conselho de Graduação promover atir.idades de graduação estabelecendo

as normas quejulgar necessárias para esse efeito.



Artigo 3r - Cabe ao Conselho de Pós-Graduação promover atividades de pós-graduação
estabelecendo as normas quejulgar necessárias para esse efeito.

Artigo 32 - Cabe ao Conselho de Pesquisa:
I - estimular a investigação científica, particularmente a que tenha caráter interdisciplinar;
II - promover as atividades de pós-doutorado.

Parâgrafo único - As competências mencionadas no caput deste artigo serão exercidas sem que

haja interferência na liberdade de criação individual.

Artigo ss - Cabe ao Conselho de Cultura e Extensão Universitária estabelecer normas e

promover as atividades da Universidade nesses setores.

Capítulo IV
Da Reitoria

Artigo s4 - 
^ 

Reitoria, 619ão que superintende todas as atividades universitárias, com sede na

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", é exercida pelo Reitor e compreende:
(alterado pela Resolução n" 6o6t/2012)
I - Gabinete do Reitor;
II - Pró-Reitorias;
III - Secretaria Geral;
IV - Procuradoria Geral;
V - Vice-Reitoria Executiva de Administração; (revogado pela Resolução 67 53/ 2ol4)
VI - Superintendência de Assistência Social
VI-A - Superintendência do Espaço Físico;
VI-B - Superintendência de Tecnologia da Informação;
VII - Grupo de Planejamento Setorial;
VIII - Prefeitura dos Campi e do Quadrilátero Saúde/Direito;
IX - Superintendência Jurídica;
X - Comissão de Planejamento;
XI - Comissão Especial de Regimes de Trabalho;
XII - Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais; (revogado pela Resolução
6158/2014)
XIII - Superintendência de Comunicação Socia-l;

XIV - Superintendência de Saúde;
XV - Superintendência de Gestão Ambiental;
XVI - Superintendência de Relações Institucionais;
XVII - Superintendência de Segurança.

$ r" - Haverá um Conselho Comunitário encarregado de traçar as diretrizes das

Superintendências de Saúde e de Assistência Social e das Prefeituras, órgãos previstos
nos incisos XIV, VI e VIII, respectivamente.

$ 2" - A Superintendência a que se refere o inciso VI manterá o serviço de assistência em

todos os campi e no Quadrilátero Saúde/Direito, aos corpos docente, discente e de

servidores.

$ 3' - O Regimento Geral estabelecerá a estrutura e competência dos órgãos que

compõem a Reitoria, bem como do Conselho Comunitário.

Capítulo V

Artigo s5 - oReitor é o agente """.ntinidl 
tTti,är,a"a".

Artigo 96 - O Reitor e o Vice-Reitor, Professores Titulares da USP, serão nomeados pelo

Governador do Estado, de lista tríplice de chapas, elaborada da seguinte forma: (alterado
pelas Resoluções Sgoo/ coroe 66s7 / aols)
I - a composição da lista tríplice obedecerá ao sistema de turno úrnico;



II - os candidatos a Reitor e a Vice-Reitor deverão fazer inscrição prévia de suas candidaturas,

em forma de chapa, acompanhada do programa de gestão a ser implementado;
III - a inscrição prévia das chapas de candidatos será efetuada atendendo à forma e prazo

estipulados por Comissão Eleitoral, constituída mediante Portaria do Reitor, exigindo-se qr"re

cada uma delas seja integrada, necessariamente, por um candidato a Reitor e pelo respectivo

candidato a Vice-Reitor;
IV - a lista tríplice será composta pelas chapas que receberem maior número de sufrágios, em

eleiç ão r eafizada pel a As sembleia Univers itári a;

V - a Assembleia Universitária será constituída pelo Conselho Universitário, pelos Conselhos

Centrais, pelas Congregações das Unidades e pelos Conselhos Deliberativos dos Museus e dos

Institutos Especializados;
VI - em caso de empate, integrarâ a lista tríplice a chapa que tiver, como candidato a Reitor, o

Professor Titular com maior tempo de serviço na USP;
VII - para fìns de definição da ordem de composição da lista tríplice, em caso de empate entre
as chapas que a integrem, será considerado o mesmo critério mencionado no inciso anterior;
VIII - avotaçáo será realizada em escrutÍnio secreto;
IX - o docente que exercer função de Direção ou Chefia e que se inscrever como candidato,

deve se desincompatibilizar, afastando-se daquelas funções, em favor de seu substituto legal.

Parâgrafo írnico - Cada eleitor terá direito a apenas um voto, que poderá conter a indicação de,

no máximo, três chapas de candidatos.

Artigo 97 - O Reitor será substituído, em suas fà,ltas e impedimentos, pelo Vice-Reitor, que o

sucederá, em caso de vacância, até novo provimento.
Artigo 98 - O Vice-Reitor, Professor Titular da USP, será nomeado pelo Governador do

Estado de lista tríplice de nomes, elaborada em um único turno pelos membros do Conselho

Universitário e dos Conselhos Centrais. (revogado pela Resolução n" 6657/20ß)
$ t" - Os nomes componentes da lista deverão ser eleitos por maioria absoluta de votos.

S 2" - Aplicam-se, para a elaboração da lista, os critérios constantes dos incisos V a VII
do art 36.

$ g" - Cada eleitor terá direito a apenas um voto, del'endo seu voto conter no máximo
três nomes.

Artigo s9 - O mandato do Reitor e do Vice-Reitor é de quatro anos, vedado o exercício de

dois mandatos consecutivos, no mesmo cargo.

Artigo 40 - Na vacância das funções de Reitor e Vice-Reitor, como na falta ou impedimento de

ambos, a Reitoria será exercida pelo membro do Conselho Universitário que for Professor

Titular com maior tempo de serviço docente na USP. (alterado pela Resolução n"
6,6s7 / 2OrS)

$ r" - Ocorrendo vacância da função de Reitor, o processo de elaboração da respectiva lista
tríplice de chapas deverá ser concluído no prazo máximo de sessenta dias.

$ z" - Escolhido pelo Governador, o novo Reitor entrará em exercício, tendo como Vice-Reitor
aquele que estiver em funções, até a vacância, quando assumirá o Vice-Reitor eleito na chapa.

$ g" - Na hipótese dos parágrafos anteriores, ocorrendo a vacância das lunções de Vice-Reitor,
o eleito entrará em exercício pelo tempo que faltar para o cumprimento do mandato do Reitor.

$ 4'- Ocorrendo vacância exclusivamente da função de Vice-Reitor, o Reitor será substituído,
em suas faltas ou impedimentos, pelo membro do Conselho Universitário qr-re for Professor
Titular com maior tempo de serviço docente na USP.

Artigo 4t - O Reitor, o Vice-Reitor e os Pró-Reitores serv-irão em Regime de Dedicação

Integral à Docência e à Pesquisa.

$ r" - O Reitor, o Vice-Reitor e os Pró-Reitores fìcarão desobrigados do exercício de suas

atividades docentes, sem prejuízo de vencimentos, gratificações e demais vantagens.

$ z" - O Reitor, o Vice-Reitor e os Pró-Reitores não poderão acumular suas funções com as de

Diretor de Unidade e Chele de Departamento.



Artigo 42 - Ao Reitor compete:
I - administrar a Universidade e representá-la em iuizo ou fora dele;

II - zelar pela fiel execução da legislação da Universidade;
III - convocar e presidir o Conselho Universitário;
IV - superintender todos os serviços da Reitoria;
V - baixar o orçamento da Universidade e as transposições orçamentárias, e aprovar as

aberturas de crédito;
VI - nomear os Pró-Reitores, os Prefeitos dos campi e do Quadrilátero Saírde/Direito, os

Diretores das Unidades, dos Museus e dos Institutos trspecializados; (alterado pelas
Resoluções n" s 5492/ 2oo8 e67 58 / 2ot-4)
VII - estabelecer e fazer cessar as relaçÕes jLrrídicas de emprego do pessoal docente e não-

docente da Universidade;
VIII - exercer o poder disciplinar;
IX - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Universitário, de suas Comissões e dos

Conselhos Centrais;
X - exercer quaisquer outras atribuições conferidas por Lei, pelo Estatuto, bem como pelo

Regimento Geral.

Parâgrafo írnico - É fu.ultado ao Reitor delegar ao Vice-Reitor atribuições constantes do

presente arttgo.

Capítulo VI
Do Conselho Consultivo

Artigo 4s - O Conselho Consultivo, a que se refere o inciso V do art 14, serâ constituído com

a fÌnalidade de assegurar a participação da sociedade nos assuntos relatir-os à administração da

Uni.,-ersidade e terá as seguintes atribuiçÕes: (ver também a Portaria GR n" sø62/zooo)
I - encaminhar ao Reitor, para apreciação do Conselho Unir,'ersitário, subsídios para a fixação

das diretrizes e da política geral da Universidade;
II - opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Reitor, pelo Conselho Universitário e

por seus membros;
III - opinar sobre o desempenho da Universidade.

Parâgrafo único - O Conselho Consultir,'o será presidido pelo Reitor e terá sua composição e

mandato de seus membros fixados no Regimento Geral.

TÍTULOV-DASUNIDADES

Capítulo I
Dos Órgãos de Administração

Artigo 44 - Sã,o órgãos de administração de cada Unidade:
I - Congregação;
II - Diretoria;
III - Conselho Técnico-Administrativo;
IV - Comissão de Gradr-ração;

V - Comissão de Pós-Graduação;
VI - Comissão de Cuìtura e Extensão Universitária;
VII - Comissão de Pesquisa.

iaÊ
;

CaPítulo II
Da Congregaçáo

Artigo 45 - A Congregaçã o, 619ão consultivo e deliberativo superior de cada Unidade, tem a

seguinte constituição:
I - o Diretor, seu Presidente;



II - o Vice-Diretor;
III - o Presidente da Comissão de Graduação;
IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
IVA - o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária;
IVB - o Presidente da Comissão de Pesquisa;

V - os Presidentes das Comissãoões referidas no parâgrafo írnico do artigo anterior, quando

existirem;
VI - os Chefes dos Departamentos;
VII - a representação docente;
VIII - a representação discente, equivalente adez por cento do nítmero de membros docentes

da Congregação, distribuída proporcionalmente entre estudantes de graduação e pós-

graduação;
IX - a representação dos servidores não-docentes, lotados na Unidade, equivalente a cinco por
cento do nírmero de membros docentes da Congregação, limitado ao máximo de três

representantes, eleitos por seus pares; (alterado pela Resolução n" 4979/ 1996)
X - a critério de cada Unidade, um representante dos antigos ah-rnos de graduação, eleito por
seus pares, com mandato de um ano, admitindo-se uma recondução.

$ t' - A representação docente a que se refere o inciso VII será definida pela

Congregação da Unidade, respeitando os seguintes critérios: (ver também a Resolução
n" 5850/tggt)
r - pelo menos a metade dos Professores Titulares da Unidade, assegurado um mínimo
de cinco;
2 - Professores Associados em número equir"alente à metade dos Professores Titulares
referidos no item l, assegurado um mínimo de quatro;
3 - Professores Doutores em número equivalente a trinta por cento dos Professores

Titu-lares referidos no item l, assegr-rrado um mínimo de três;
4, - nm Assistente;
5 - um Auxiliar de Ensino.

$ 2" - Nos casos em que o núrmero de docentes na categoria for inferior ao mínimo
estabeÌecido nos itens I a 3 do parâgrafo 1", a categoria será representada pela totalidade
dos seus membros.

$ g' - As Congregações poderão ampliar a sLra composição incluindo professores da

Universidade, portadores pelo menos do título de Doutor, até vinte por cento, e no

márimo doze, do total de membros docentes da Congregação. (renumerado pela
Resolução n" +øts/ tssa)
$ +'- Os membros referidos no parágrafo 3" deverão estar desempenhando atividades de

Direção em Núrcleos de Apoio, órgãos Complementares, Entidades Associadas, Institutos
Especializados e Institutos Complementares, arrolados no Regimento Geral.

(renumerado pela Resolução n" 4q7g / 96 e alterado pela Resolução n" 59oo/ 2oro)

$ 5" - Os membros a que se referem os incisos III, IV e V deverão ser, no mínimo,

Profes sores Associados. (renumerado pela Resolução n" +øz s / s a)

$ 6" - Os Professores Titr-rlares e Associados, por motivo justificado, poderão ser

dispensados, pela Congregação, das Presidências a que se refere o parágrafo anterior,
devendo, nesse caso, tais Presidências ser exercidas por Professores Doutores.
(renumerado pela Resolução n" +zzs/sa)
$ 7' - Os representantes a qlle se referem os incisos VII, VIII e IX serão eleitos por seus

pares. (renumerado pela Resolução n" +zzs/sa)
$ 8" - Será de dois anos o mandato dos representantes referidos no inciso VII e no

parágrafo 3" e de Lrm ano o dos representantes referidos nos incisos VIII e IX,
admitindo-se, nos qLratro casos, reconduções. (alterado e renumerado pela Resolução
n" +zzs/sa)

Capítulo III
Do Diretor

Artigo 46 - O Diretor e o Vice-Diretor serão eleitos entre os Professores Titulares e

Professores Associados 3, em eleição com até clois turnos de votação, pelos membros da



Congregação e dos Conselhos de Departamento, especialmente reunidos para essa finalidade,

cabendo a cada eleitor apenas um voto.(alterado pela Resoluçâo AZSS/2014)

$ t" - Caso nenhum dos elegíveis tiver obtido maioria absoluta no primeiro turno,
proceder-se-á a um segundo turno, reafizado na sequência, entre os dois concorrentes
mais votados, considerando-se eleito o que obtiver maioria simples.

$ z" - A Unidade que não dispuser de ao menos três Professores Titulares e Professores

Associados 3, deverâ completar a relação de elegíveis com a inclusão de Professores

Associados 2 e, se necessário, de Professores Associados 1.

$ s'- O mandato do Diretor e do Vice-Diretor será de quatro anos, vedado o exercício

de dois mandatos consecutivos, no mesmo cargo.

$ 4" - O Diretor e o Vice-Diretor não poderão acumular suas funções com as de Chefe de

Departamento.

$ 5" - O Vice-Diretor, substituto do Diretor em suas faltas e impedimentos, e seu

sucessor, em caso de vacância, até novo provimento, será designado pelo Reitor nos

termos do caput e $1" deste artigo.

$ 6" - Na vacância das funções de Diretor e Vice-Diretor, como na falta ou impedimento
de ambos, a Diretoria será exercida pelo professor da mais alta categoria existente na

Unidade, com maior tempo de serviço docente na Universidade.

$ z" - Ocorrendo quaisquer das vacâncias mencionadas neste artigo, o processo de

eleição do no'"'o dirigente deverá ser concluído no prazo máximo de trinta dias.

$ 8" - O Diretor e o Vice-Diretor servirão em Regime de Dedicação Integral à Docência

e à Pesquisa.

Capítulo IV
D o Conselho Técnico-Administrativo

Artigo 47 - Haverá, nas Unidades, o Conselho Técnico-Administratir-o, cujas atribuições

serão fixadas no Regimento Geral.

$ 1" - O Conselho Técnico-Administrativo terá funções decisórias, cabendo recurso de

suas deliberaçöes à Congregação da Unidade.

$ 2'- O Conselho Técnico-Administrativo será composto:
1 - pelo Diretor;
2 - pelo Vice-Diretor;
3 - pelos Chefes de Departamento;
4, - por um representante discente;
5 - por um representante dos servidores.

$ s" - As Unidades poderão, em selrs Regimentos, ampliar a composição do Conselho

Técnico-Administrativo.

Capítulo V
Da Comissão de Graduação

Artigo 48 - À Comissão de Graduação cabe traçar diretrizes e zelar pela execução dos

programas determinados pela estrutura curricular, obedecida a orientação geral estabelecida

pelos Colegiados Superiores.

$ 1" - As Unidades, em selrs Regimentos, estabelecerão a forma de eleição e o número de

membros docentes da Comissão de Graduação, que deverão ser portadores no mínimo
do título de Mestre, obedecidas as normas gerais fìxadas pelo Conselho de Graduação.

$ z" - Haverá ainda a representação discente, eleita pelos seus pares, correspondente a

vinte por cento do total de docentes desse Colegiado.

S 3" - A Comissão de Gradr"ração terâ um Presidente e Lrm Suplente eleitos por seus

membros.

Capítulo VI
Da Comissão de Pós-Graduação

Artigo 49 - À Comissão de Pós-Graduação, obedecida a orientação geral dos Colegiados

Superiores, cabe traçar as diretrizes e zelar pela execução dos programas de pós-graduação,

bem como coordenar as atividades didático-científicas pertinentes, no âmbito da Unidade.



$ t'- As Unidades, em seus Regimentos, estabelecerão a forma de eleição e o número de

membros docentes da Comissão de Pós-Graduação, obedecidas as normas gerais fixadas
pelo Conselho de Pós-Graduação.

$ z" - Os docentes, membros da Comissão de Pós-Graduação, devem ser portadores, no

mínimo, do título de Doutor e orientadores de Pós-Graduação.

$ 3" - Aplicam-se ainda à Comissão de Pós-Graduação, os critérios contidos nos

parágralos 2" e 3" do artigo anterior.

$ 4" - Os representantes discentes deverão ser alunos regularmente matriculados em

programas de pós-graduação da Unidade.

Capítulo VII
ffi

ôdttgo So r\s eomissões

Gr
Parágrafo ániee 1\ representação diseentq nas eomissões rreneionadas no eapttt do presente

d€s€€s€€legiad€e'
Da Comissão de Cultura e Extensão Universitária

Artigo õO - Cabe a Comissão de Cr"rltura e Extensão Universitária, obedecida a orientação
geral dos Colegiados Superiores: traçar diretrizes e, por meio de avaliação permanente,
zelar pela execução de projetos e promov-er a relação entre a Universidade e a Sociedade.

$ t" Os regimentos das Unidades, Nluseus e Órgaos estabelecerão a composição e a forma de

eleição dos docentes da Comissão de Cultura e Extensão Universitária.

S z" A representação dìscente, não ultrapassando lOo/o do total de docentes deste Colegiado,

será eleita pelos seus pares que deverão ser alunos regularmente matricu-lados.

$ s" Cada Comissão de Cultura e Extensão Universitária terâ um presidente e um suplente
eleitos pelos seus pares.

Capítulo VII
ffi

Artigo 5oA - As ComissãoÕes de Pesquisa ia særiådas;
terâão sua composição estabelecida no Regimento da Unidade, obedecidas as normas gerais dos

Colegiados Superiores, aplicados, no que couber, os critérios fixados para a Comissão de

Graduação, para a Comissão de Pós-Graduação e para a Comissão de Ctiltura e Extensão

Universitária.

Parágrafo único - A representação discente, nas Comissões mencionadas no caput do presente
artigo, eleita por selrs pares, corresponderâ a dez por cento do total de docentes de cada um
desses Colegiados.

Capítulo VIII
Dos Departamentos

Artigo 5 r - O Departamento é a menor fração da estrutr-rra universitária para os efeitos de

or ganiz açáo didático-cien tífi c a e adminis tra tiv a

.Artigo 62 - Cabe ao Departamento, obedecida a orientação geral dos Colegiados Sttperiores:
I - elaborar e desenvolver programas delimitados de ensino, pesquisa e de extensão

universitária;
II - ministrar, isoladamente olr em conjunto com ontros Departamentos, disciplinas de

graduação e pós-graduação;
III - ministrar clrrsos de extensão, educação continuada e atividades de formação profissional
de extensão universitária;
IV - organizar o trabafho docente e discente;
Y - organizar e administrar os laboratórios;
V[ - promover a pesquisa;



VII-promoVereorganizaraextensãouniversitária@;
VIII - encaminhar à Congregação, anualmente, o relatório das atividades dos docentes do

Departamento.

Artigo 53 - São órgãos de direção dos Departamentos:
I - Conselho do Departamento;
II - Chefia do Departamento.

Artigo 64 - O Conselho do Departamento, 619ão deliberativo em assuntos de administração,

ensino, pesquisa e extensão universitária, constittti-se, a critério da Congregação, de:

I - pelo menos setenta e cinco por cento dos Professores Titulares do Departamento,
assegurado um mínimo de cinco;
II - cinquenta por cento dos Professores Associados do Departamento, assegurado um mínimo
de quatro;
III - r'inte e cinco por cento dos Professores Doutores do Departamento, assegttrado um
mínimo de três;
IY - dez por cento dos Assistentes do Departamento, assegurado um mínimo de ttm;

V - um Auxiliar de Ensino;
VI - a representação discente eleita por seus pares, equivalente a dez por cento do número de

membros clocentes do Conselho, asseglrrada a representação mínima de um estudante,

proveniente dos cursos de graduação ou pós-graduação regularmente matriculados em áreas

ã- q.," haja participação preponderante do Departamento, a critério da Unidade. (alterado
pela Resolução n" 4861/2oo1)
$ r" - Nos casos em que o número de docentes na categoria for inferior ao mínimo estabelecido

nos incisos I, II e III, a categoria será representada pela totalidade de seus membros.

$ 2" - Nenhuma categoria docente poderá estar representada em nútmero que ultrapasse a

metade do total da representação docente.

$ g" - Na hipótese de uma categoria docente estar em maioria absoluta, sua representação será

rech.rzida on, alternativamente, a critério da Congregação, otttra categoria, da mais alta

hierarqr.ria existente no Departamento, terá sua representação ampliada.

$ 4" - Não se aplica o disposto no parágrafo 1" nos Departamentos onde houver até três

categorias docentes.

$ ó" - A soma do núrmero de docentes das categorias referidas nos incisos I, II e III deverá

constituir a maioria absoluta da totalidade da representação docente.
q 6" - Os membros mencionados nos incisos I a V serão eleitos por seus pares, com mandato de

dois anos, admitindo-se reconduções.

$ r" - Os membros mencionados no inciso VI serão eleitos por seus pares, com mandato de r-rm

ano, admitindo-se reconduções.

$ 8" - Na hipótese da representação discente admitir mais de um membro, ela deverá contar

òom pelo -"nor um representante de cada segmento discente, a critério da Unidade. (alterado
pela Resolução n" 4861/zool)

Artigo 55 - O Conselho do Departamento elegerá, dentre os seus membros, o Chefe do

Departamento, devendo a escolha obedecer aos seguintes critérios: (ver também a Resolução
n" ssas/tssz)
I - o Chefe del'erá ser um Professor Titular ou Professor Associado 3 ou Professor Associado 2

desde que o número de membros dessas categorias no Conselho do Departamento seja igual ou

superior a três;(alterado pela Resolução n" 5529/2oog)
II - na hipótese de não har.er três Professores Titulares e Professores Associados 3 e 2 no

Conselho, o Cn"f" será eleito do conjr-rnto dos Professores Titulares e de todos os Associados

membros do Conselho, desde que esse conjunto seja formado, no mínimo, por cinco docentes;

(alterado pela Resolução n" 5529/zoog)
III - se as condições fixadas nos incisos anteriores não forem satisfeitas, o Chefe será eleito do

conjunto dos Professores Titulares, Associados e Doutores membros do Conselho.

$ r" - O Chefe será substituído, em suas faltas, impedimentos e vacância, pelo Suplente

eleito pelas mesmas regras estabelecidas neste artigo.



$ z' - No impedimento do Chefe e do Suplente, exercerá a Chefia o docente mais

graduado do Conselho com maior tempo de serviço docente na USP.

$ 3" - O mandato do Chefe e do Suplente será de dois anos, admitindo-se uma

recondução.

$ 4'- O Chefe e seu Suplente terão mandatos no Conselho prorrogados até o término da

investidura na Chefia ou Suplência.

$ 5" - No caso de vacância da fLrnção de Chefe ou de Suplente, a eleição far-se-á to prazo

de quinze dias.

Artigo 56 - O Conselho do Departamento poderá criar Comissöes para assessorá-lo, nos

assuntos de sua competência.

Artigo 57 - A transformaçâo, a criação ou a divisão de Departamento dependerá do voto

favoiável da maioria absoluta do Conselho Universitário e fica condicionada ao atendimento
dos seguintes requisitos mínimos,
I - apresentação de justificativa pormenorizada, com base em argttmentos acadêmicos, que

mostrem haver condições para satisfazer o disposto do art 62;

II - reunião de quinze docentes, dois dos quais pertencentes à categoria de Professor Titular e

nm membro de cada categoria da carreira docente;
III - aprovação, pela Congregação respectiva, por maioria absoluta de votos.

Parâgrafo írnico - Na .justificativa mencionada no inciso I devem constar, entre outros
esclarecimentos, informes acerca de projetos e desenvoh'imento de pesquisa e atividades em

pós-graduação.

Artigo 58 - O Conselho Universitário, por maioria absoluta dos votos de seus membros,

poderá criar novos Departamentos em áreas novas do conhecimento, ouvidos os órgãos

competentes, conforme dispuser o Regimento Geral.

TÍTULO VI - DO ENSINO

Artigo 59 - A Universidade ministrará o ensino em vários níveis, compreendendo, entre

outras, as seguintes modalidades'
I - Graduação;
II - Pós-Graduação;
III - Extensão Universitâria.

$ t'- Os crlrsos de gradLração, abertos à matrícrùa de candidatos que tenham conclttído o

curso de segundo graLr ou equivalente e obtido classificação em concurso vestibular,
visam à habilitação para o exercício profissional ou à obtenção de qualificação

universitária específi ca.

$ 2" - Os cnrsos de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatos qLre tenham
concluído cursos de graduação, r'isam à obtenção dos graus de Mestre e de Doutor.

d g" Os etrrsos de extensão universitária destinan se a eompletar; atualizar; aProfttndar

ffi
$ s" - A extensão universitária, por meio das atividades de educação continuada e

de formação proflrssional, nas modalidades de cursos de especializaçäo, cursos de

aperfeiçoamento, cursos de atualizaçio, residência e prática profissionalizante,
bem como os cursos de difusão e o programa de a1unlização objetivam
especializar, aperfeiçoar, attal\zar, aprofi.rndar ou difundir conhecimentos.

Artigo 60 - A Universidade poderá instituir outros cursos, exigidos pelo desenr,'olvimento da

cultura e necessidade social.

Capítulo I
Do Concurso Vestibular



Artigo 6t - O concurso vestibuÌar tem por objetivo a seleção de candidatos à matrícula inicial
na USP, respeitado o número de vagas fixado pelo Conselho Universitário.

$ 1" - O concurso estará aberto aos portadores de certificado de conclusão do segundo
grau ou equivalente, bem como aos portadores de diploma de conclusão de curso
superior ofìcial ou reconhecido.

$ z" - O Conselho de Graduação estabelecerá normas para o concurso vestibular, que

poderá ser realizado em uma ou mais etapas.

$ 3'- O concurso vestibular só é válido para o ano ou período letivo a que foi destinado.

$ 4'- A Universidade poderá celebrar convênios com outras entidades visando à

r ealização de concursos vestibulares.

Capítulo II
Da Graduação

Artigo 62 - Cada curso de graduação será defìnido por ttm currículo.

S r" - Currículo é o conjunto articulado de disciplinas, adequado à conquista de

determinada qualificação universitária.

$ 2" - O currículo de cada habilitação ou curso abrangerâ, quando couber, seqüência

hierarquizada, à base de requisitos, das disciplinas ou conjunto de disciplinas a serem

cr,rmpridas para a obtenção do diploma ou certificado correspondente.

Artigo 63 - A Universidade fixará os currículos dos cursos de graduação observadas as

diretrizes gerais pertinentes, na forma da lei. (alterado pela Resolução n" 4594/ 1998)

Artigo 64 - Cada habilitação on curso será coordenado por uma Comissão cuja composição,

em cada caso, será fìxada pelo Conselho de Graduação.

Artigo 65 - A matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitada a

seqr-rência a que se refere o parágrafo 2" do art 62 e satisfeito o número mínimo fixado pelo
Conselho de Graduação.

Artigo 66 - As transferências, os cancelamentos, os trancamentos e a não aceitação de

matrículas serão definidos em Regimento específico.

Artigo 67 - A matrícula para admissão aos clrrsos de graduação depende, no mínimo, de,

I - prova de conclusão do curso de segundo grau ou equivalente, ou de curso de nível superior;
II - classificação em concurso vestibular da USP.

Parâgrafo único - A exigência contida no inciso II deste artigo é considerada suprida qttando o

candidato possuir diploma de curso sr-rperior devidamente registrado, e desde que resultem
vagas após a matrícrùa dos candidatos classifìcados no concurso vestibular, esgotadas as

opções.

Artigo 68 - A integralização dos estudos necessários à graduação será expressa em "Unidades

de Crédito".

Capítulo III
Da Pós-Graduação

Artigo 69 - A Pós-Graduação, observado o preceito contido no parágrafo 2" do art 59,

compreende um conjunto de atividades programadas, avançadas e individualizadas,
acompanhadas por orientador, que incluem e privilegiam o ensino e a pesquisa, procurando
sempre a integração do conhecimento.

$ t" - A Pós-Graduação deve ser entendida como um sistema de formação intelectual e,

ao mesmo tempo, de produção de conhecimento em cada ârea do saber.

$ z" - A Pós-Graduação compreenderá pelo menos dois níveis terminais: o Mestrado e
Doutorado, diferenciados pela amplitude e profundidade dos estudos. O título de Mestre
não será obrigatório paraa obtenção do grau de Doutor.



$ 3' - O acesso à Pós-Graduação deve ser feito através de critérios previamente
definidos, claramente estabelecidos e largamente divulgados, assegurando-se o ingresso
de candidatos com maior potencial.

$ 4" - O plano de estudo do aluno, além de outros requisitos, compreenderá disciplinas
da área de concentração em que o mesmo estiver matriculado e, se necessário, de áreas

complementares. (alterado pela Resolução n" +zzs/zooo)

Artigo 70 - Além de frequência a disciplinas e do cumprimento ctas exigências que forem
estabelecidas, o candidato ao Mestrado deverá ocupar-se do preparo de dissertação ou otttro
tipo equivalente de trabalho.

Artigo 7t - O candidato ao título de Doutor deverá elaborar tese com base em investigação
original.

Artigo 7q - O candidato ao título de Mestre ou de Doutor escolherá seu orientador, mediante
prévia aquiescência deste, de uma relação de docentes portadores, no mínimo, do título de

Doutor, or ganizada anualmente.

Parâgrafo único - Caberâ ao orientador, em conjunto com o candidato, fixar o plano de estudo,

que poderá envol'"'er r,-ários Departamentos, Unidades ou áreas mais amplas, bem como
Instituições não ligadas à Universidade. (alterado pela Resolução n" +tZø/ZOOO)

Artigo 23 - Cumpre ao Conselho de Pós-Graduação autorizar o fttncionamento dos r,-ários

cursos de pós-graduação para Mestrado ou Doutorado.

Capítulo IV
Da Extensão Universitária

Artigo 74 - As atividades de cultura e extensão universitária são concebidas como processo

educativo, ao mesmo tempo cultural e científico, que se articula com o ensino e a pesquisa de

forma indissociável, propiciando uma relação transformadora entre a Universidade e a

sociedade.

Artigo 75 - As atividades de cultura devem ter em vista a preservação e ampliação do

patrimônio cultural da Universidade, tanto material como imaterial, bem como a valorização
dos marcos e manifestações culturais, além de incentivar novas formas de manifestação
artística e cultural, estimulando sempre a adoção de uma postura crítica e propositiva.

Artigo 76 - Como atividade cultural compreendem-se as açöes culturais propriamente ditas e

aquelas dirigidas à comunidade externa à Universidade, formalmente estruturadas, ou não, as

quais utilizem os recursos disponíveis, em caráter permanente ou eventual.

Artigo 77 - As atividades de cultura e extensão universitária, parte integrante da Avaliação de

Desempenho dos docentes e dos servidores técnicos e administrativos, devem ser consideradas
pelas Comissões Julgadoras de concursos de progressão em suas respectivas carreiras, na

análise e julgamento dos memoriais de atividades.

Capítulo V
Das Qualificações Universitárias

Artigo 78 - A Uni.,-ersidade expedirá diplomas, títulos e certificados para docttmentar a

habilitação em seus diversos cursos e disciplinas.
Parâgrafo írnico - A qLralificação universit âría îar-se-â por meio da outorga de:

t - diploma, após a conclusão de um currículo de graduação;
rA - título de Especialista;

2 - titu.lo de Mestre;
3 - tituTo de Doutor;



+ - títu]o de Livre-Docente;
+A - título de Especialista;

5 - certificados:
a) de aprovação em disciplinas;
b) de conclusão dos cursos de extensão universitária referidos no inciso III do art 59

Artigo 79 - A Universidade procederá à revalidação de diplomas estrangeiros, obsen adas as

condiçöes fixadas na lei. (alterado pela Resolução n" 4594/1998)

TÍTULO vII - DA ATI\rIDADE DOCENTE

Capítulo I
Disposições Gerais

Artigo Bo - O desempenho das atividades docentes, obedecido o princípio de integração de

atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, far-se-á dentro das segr.rintes categorias
docentes: (alterado pela Resolução n" 5529/2oog)
I - Professor Doutor;
II - Professor Associado;
III - Professor Titular.

S 1" - A categoria inicial, de Professor Doutor, e a fìnal, de Professor Titular, constituem
cargos

$ 2" - A categoria de Professor Doutor terá os níveis Professor Doutor 1 e Professor
Doutor 2 e a categoria de Professor Associado terá os nír'eis Professor Associado 1,

Professor Associado 2 e Professor Associado 3.

$ 3"- Decorridos, preferencialmente, 5 anos de permanência de nível na carreira docente,
poderá ser pleiteada ar,'aliação de mérito por Professor Doutor 1 para ascender a

Professor Doutor 2; por Professor Associado I para Professor Associado 2; e por
Professor Associado 2 para Professor Associado 3.

$ 4" - A solicitação deverá ser na forma de Memorial circunstanciado encaminhado para
avaliação por intermédio da Diretoria da Unidade e com a ciência da Chefia do
Departamento ou eqr.rivalente.

$ 5" - A avaliação será realizada nos termos do parágrafo úrnico do artigo ?8, conforme
regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Universitário.
$ 6" - Cr"rmpridos os reqr-risitos exigidos, o Professor Dor-rtor I e os Professores
Associados 1 e 2 poderão ascender, respectivamente, aos níveis de Professor Associado I
e Professor Titular, sem a obrigatoriedade de passar por todos os níveis da carreira.

$ ;' - A Universidade providenciará, anualmente, ouvidas as Congregações e após

aprovação do Conselho Universitário, a remessa ao Poder Legislativo dos projetos de lei
de criação de cargos.

$ s" - A Universidade poderá, mediante contrato por tempo determinado, admitir
portadores de clipìoma de Graduação ou título de Mestre, nos termos de regtilamentação
específica, apror-ada pelo Conselho Univer-sitár-io.

Artigo 8 r - O provimento do cargo de Professor Dontor será feito mediante conclrrso público.
Parágrafo único - O candidato ao concurso para pror,imento do cargo de Professor Doutor
der,'erá ser portador, no mínimo, do título de Doutor, outorgado peÌa USP, por ela reconhecido
ou de validade nacional.

Artigo 82 - Os candidatos aos concursos de Professor Doutor e Professor Titular, bem como
à Livre-Docência, deverão apresentar Memorial circunstanciaclo e comprovar as atir,-idades

realizadas. (alterado pela Resolução n" 6629/ 2oos)

Parâgralo único - Na a".aliação clo memorial para Livre-Docência e progressão de nível na
carreira docente deverão ser consideradas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
acadêmica, preferencialmente nos úrltimos cinco anos.(acrescido pela Resolução no

552e/?ooe)



Artigo 8t - São as seguintes as provas para conclrrso de Professor Doutor:
I - prova pública de arguição e julgamento do Memorial;
II - prova didática;
III - outra prova, a critério da Unidade.

Artigo 84 - O provimento do cargo de Professor Titular será feito mediante concurso público.
(alterado pela Resolução no 5529/zoos)

$ t" - O candidato ao concurso para provimento do cargo de Professor Titu-lar deverá

ser portador do título de Livre-Docente outorgado pela USP ou por ela reconhecido ou,

a .iuizo de dois terços dos membros da Congregaçáo, especialista de reconhecido valor,
desde que não pertença a nenhuma categoria docente da USP.

$ 2" - O concurso a que se refere o presente artigo compreenderá:
1 -.julgamento dos Títulos;
2 - prova pública oral de erudição;
3 - prova púrblica de arguição.

$ 3" - A prova de erudição constará de exposição sobre tema de livre escolha do

candidato, pertinente ao campo de atr"ração do Departamento.

$ +" - A prova de arguição destina-se à avaliação geral da quaìificação científìca, literária
ou artística do candidato, cle acordo com o que clispuserem os Regimentos das Unidades.

Artigo 85 - A USP manterá. a instituiçao da Lir,'re-Docência, independentemente de

vinculação à atividade acadêmica na Universidade.

Artigo 86 - O título de Livre-Docente será outorgado mediante concurso púrblico que

compreenderá:
I - prova escrita;
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato or"r parte dela;
III - prova pública de arguição e julgamento do Memorial;
IV - avaliação didática.

$ t" - A critério da Unidade, poderá ainda ser realizada outra prova.

$ z" - A prova de que t7'ata o inciso IV deste artigo destina-se a ar,'aliar a capacidade de

orgamzação, a produção ou o desempenho clidático.

Artigo 87 - Os candidatos ao título de Livre-Docente deverão ser portadores do título de

Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido or-r de validade nacional.

Artigo 88 - O Professor Doutor portador do título de Livre-Docente outorgado pela

Unir,'ersidade de São Par-rlo ou por ela reconhecido passará ao nível de Professor Associado
r.(alterado pela Resolução n" 5629/aoos)

Artigo 89 - (suprimido pela Resolução n" 5529/zoog)

Artigo 90 - A Universidade poderá, em caráter excepcional, contratar, por prazo determinado,
Professor Colaborador, especialista de reconheciclos méritos, portador ou não de titulação
universitária.

Artigo 9l - Professoles de outras Instituições de Ensino Sr-rperior, portadores, no mínimo, do

título de Doutor ou equivalente, poderão ser admitidos na USP como Professores Visitantes.

Capítulo II
Do Regime de Trabalho

Artigo 92 - O regime preferencial de trabalho da atividade docente será o da dedicação

integral à docência e à pesquisa (RDIDP).



Artigo 93 - O docente em RDIDP obriga-se a manter vínculo empregatício exclusivo com a
USP, com atividade permanente na Unidade respectiva, ocupando-se exclusivamente com
traba]hosdeensino,pesquisaeextensãouniversitária@,admitindo.se
a necessária flexibilidade no desempenho de atividades de interesse da Universidade, que não

prejr,rdiquem o exercício regular da fr,rnção.

Pará.grafo úrnico - As acumulações e a percepção de direitos autorais, bem como a participação
remunerada em convên os, assessorias e serr.iços assistenciais, de docentes sujeitos ao RDIDP,
serão regulamentadas pelo Conselho Universitário em legislação específica.

Artigo 94 - Tendo em vista os interesses da USP, poderão ser admitidos docentes em Regime
de Turno Completo e em Regime de Turno Parcial.

Artigo 95 - À Comissão Especial de Regimes de Trabalho, a que se refere o inciso XI do art
34, incumbe analisar as aclmissões de docentes, opinar acerca do regime de trabalho, orientar e

coordenar a aplicação da legislação pertinente, bem como zelar pelo cumprimento das

respectivas obrigaçÕes.

Parâgrafo único - A Comissão a que se refere o caput deste artigo opinará após manifestação
circnnstanciada do Conselho do Departamento, ouvida a Congregação.

TÍTULO \TI-A _ DA ATIVIDADE DOS SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS

(acrescido pela Resolução n" 5599/2oog)

Artigo g5-1^ - A atividade dos servidores técnico-administrativos será regida por carreira,
defìnida por regulamentação própria. (acrescido pela Resolução n" 5529/zoog)

TÍTULO VIII _ DAS DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS

Artigo 96 - A Universidacle poderá conceder o título de Doutor honoris causa:

I - a personalidades nacionais or.r estrangeiras que tenham contribuído, de modo notável, para
o progresso das ciências, letras ou artes;
II - aos que tenham beneficiado de forma excepcional a hLrmanidade, o país, ou prestado
reler-antes serviços à Universidade.

Pará.grafo único - A concessão do título dependerá de proposta fundamentada de Congregação
or-r de membro do Conselho Universitário e der-erá ser aprovada por dois terços dos

componentes deste Colegiado.

Artigo 9z - A Universidacle e as Unidades poderão conceder o título de Professor Emérito a

seus professores aposentados que se hajam distinguido por atividades didáticas e de pesquisa

ou contribuído, de modo notável, para o progresso da Universidade.

Parâgrafo único A concessão do título dependerá de aprovação de dois
respectir,'amente, dos componentes do Conselho Universitário ou das Congregações.

TÍTULO IX _ DISPOSIçÖES GERAIS

terços,

Artigo 98 - Cabe aos corpos docente, discente e de servidores não-docentes manter a fiel
obserr.ância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da Universidade.

Artigo 99 - A Assembleia Universitária, constituída nos termos do inciso V do art 36, poderá

ser convocada pelo Reitor como órgão de caráter consultivo. (alterado pela Resolução
61 53 / 2ot4)



Artigo loo - Nos cálculos de porcentagens para a escolha de representações, os números
fracionários qLre incluírem decimal igual ou superior a cinco serão aproximados para o número
inteiro imediatamente superior

Artigo lor - Nas eleiçÕes para representação do corpo docente nos Conselhos de
Departamento e Congregações, cada eleitor poderá votar em apenas um nome.

Artigo lÙg - Os representantes docentes de que trata o art 25, não poderão pertencer a mals
de um Conselho Central. (alterado pela Resolução n" 497q/coo2)

Artigo lo3 - Constituem o corpo discente da Universidade os estudantes matriculados
regularmente em Cnrsos de gradr,ração ou de pós-graduação.

Artigo lo4 - Na Universidade e nas Unidades, os estudantes poderão organizar-se em
entidades tais como o Diretório Central de Esturdantes, Diretórios Setoriais, Grêmios e

Centros Acadêmicos.

Artigo 1o5 - A representação discente e dos ser-vidores nos Colegiados não poderá ser
exercida por membros do corpo docente da Universidade.

Artigo 106 - Os Colegiados da USP somente poderão deliberar, em primeira e segnnda
convocações, com a presença da maioria de seus membros.

$ t" - Em terceira convocação as decisões serão tomadas com qualquer núrmero.

$ 2" - O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que este Estatuto exija quórum
especial.

Artigo rol - Cada membro eleito dos Colegiados da Universidade, Unidades, Museus, órgãos
de Integração e órgãos Complementares será substituído em suas faltas, impedimentos oLr, no
caso de vacância, pelo respecti.,'o Suplente. (alterado pela Resolução n" 59oo/2o7o)

Artigo lo8 - O Regimento de cada Unidade disporá sobre a reavaliação quinquenal de todos
os docentes no que se refere às atividades de ensino, de pesquisa e de criltnla e extensão
universitáriadffier¡riçes, respeitado o disposto no Regimento Geral.

TÍTULo x - DrsposrçoEs TRANSTTónrns

Artigo 1" - O presente Estatuto entrará em vigor no primeiro dia do mês imediatamente
seguinte ao de sua publicação.

Artigo 2" - Ãtê qtre seja promulgado novo Regimento Gera-Ì, e ouvida a Comissão de
Legislação e Recursos, fìca o Reitor autorizado a baixar, ad referendum do Conselho
Universitário, atos normativos necessários para preencher eventuais lacunas na legislação
aplicável à USP.

$ r" - Por proposta aprovada pelas Unidades, órgãos de Integração e órgãos
Complementares, poderá o Reitor, mediante aprovação do Conselho Universitário,
baixar normas regulamentares específìcas.

$ z" - As normas previstas no parágrafo anterior terão validade até aprovação dos
respectivos Regimentos.

Artigo 3" - Enquanto não forem aprovados os Regimentos das Unidades, os Colegiados
previstos nos artigos 4ó e ó4 deste Estatuto terão suas composições disciplinadas pelas
respectivas Congregações, mediante Resoluções aprovadas pelo Conselho Universitário.

Artigo 4o - Com a promulgação deste Estatuto continuarão em vigor, até seu término, os

mandatos do Reitor, Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor de Unidade, Chefes de Departamento
e respectivos Suplentes.



Parâgrafo único - O disposto no parâgrafo 3" do art 46 não se aplica aos detentores de
mandatos a que se refere o caput deste artigo.

Artigo 4"-A- Na primeira eleição reafizada segundo o sistema de inscrição prévia de chapas, o
mandato do Vice-Reitor somente terá início por ocasião da vacância ocasionada por morte,
renúrncia ou pelo término do mandato de seu ocupante. (incluído pela Resolução n"
6637 /2018)

Artigo 5" - No prazo de trinta dias, a partir da vigência deste Estatuto, o Reitor submeterá ao
Conselho Universitário, para homologação, os nomes dos Pró-Reitores.

Artigo 6" - Os membros integrantes dos Conselhos de Departamento, referidos no art 54,
deverão ser eleitos até quarenta dias após a entrada em vigor do presente Estatuto.

Parâ,grafo único - Realizada a eleição prevista no caput deste artigo, extinguem-se os
mandatos dos atuais membros.

Artigo 7o - Os membros da Congregação de cada Unidade, referidos nos incisos VII, VIII e IX
do art 4,5, deverão ser eleitos entre quarenta e um e sessenta dias a partir da vigência deste
Estatuto.
Parâgrafo único - Realizada a eleição prevista no caput deste artigo, extinguem-se os
mandatos dos atuais membros docentes e discentes.

Artigo 8o - Com a promulgação deste Estatnto continuarão em .,'igor, até seu término, os

mandatos dos membros Titulares e Suplentes do Conselho Universitário a que se referem os
incisos V, VI, VIII, IX, X, XII a XVII do art 15.

Artigo go - Os representantes dos Professores Adjuntos e Professores Lir.re-Docentes terão
seus mandatos preservados até a instalação do Conselho Universitário.

$ t" - Os membros do Conselho Universitário, referidos nos incisos VII, XI e XVIII do
art L5, serão eleitos entre sessenta e Llm e oitenta dias a partir da vigência deste
Estatuto.

$ 2" - A representação dos Professores Titulares e dos Professores Associados,
necessária para cumprir a exigência do inciso VIII do art 15, será eleita no prazo
indicado no parágrafo anterior.

Artigo ro - O Conselho Universitário, com a composição prevista no art 15, será instalado
após decorridos oitenta e Lrm a noventa e cinco dias da vigência do presente Estatuto.
Parâgrafo único - Enqr,ranto não for insta,lado na forma indicada neste artigo, o Conselho
Universitário se reunirá e deliberará com a constituição anterior à publicação do presente
Estatuto.

Artigo I I - Na primeira reunião anual do Conselho Universitário com sua nova composição
serão eleitos os membros das Comissões Permanentes a que se refere o art 19, bem como um
representante do mencionado Conselho no Grupo de Planejamento Setorial.

Artigo 12 - Os Conselhos Centrais, referidos no inciso II do art 14, serão instalados no prazo
de noventa a cento e vinte dias após a entrada em vigor do presente Estatuto.

Artigo rs - A representacão das Unidades nos Conselhos Centrais, a que se refere o inciso I
do art 2õ, serâ exercida provisoriamente pelos atuais presidentes (ou coordenadores) das

Comissões correspondentes de cada Unidade.



Parâgrafo único - Nas Unidades em que não houver Comissões correspondentes a todos os
Conselhos Centrais, previstos nos itens 1 a 4 do inciso II do art 14,, a Congregação indicará um
docente para cada Conselho em que não esteja representada.

Artigo 14 - No prazo de cento e oitenta dias os Conselhos Centrais deverão elaborar os seus
Regimentos e submetê-los ao Conselho Universitário.
Parâgrafo único - Em seus Regimentos, os Conselhos Centrais deyerão fìxar as normas gerais
para o funcionamento das Comissões correspondentes das Unidades.

Artigo r5 - No prazo de cento e oitenta dias, a partir da vigência deste Estatuto, as Unidades
deverão instalar o Conselho Técnico-Administrativo.
Parâgrafo único - Com a instalação do Conselho Técnico-Administrativo será extinto, nas
Unidades em que existir, o Conselho Interdepartamental.

Artigo 16 - Os Professores Livre-Docentes e Professores Adjr.rntos passarão a Professores
Associados.

$ t" - A remuneração devida ao Professor Associado será equivalente à do Professor
Ad,junto.

$ 2" - Nos concursos para Professor Titular, a aprovação prér'ia em concurso de
Professor Adjunto será considerada títu-lo adicional.

Artigo 17 - A correspondência entre as categorias docentes previstas neste Estatuto e a
anterior será a seguinte:

Situação anterior - Situação nova
Professor Titular - Professor Titular
Professor Ad.junto - Professor Associado
Professor Livre-Docente - Professor Associado
Professor Assistente-Doutor - Professor Doutor
Professor Assistente - Assistente
Auxiliar de Ensino - Auxiliar de Ensino

Artigo l8 - Os Professores Assistentes efetivos continnarão a pertencer à carreira docente.

Artigo l9 - Fica assegurado aos Professores Assistentes contratados, em exercício na USP na
data da publicação deste Estatuto, o direito à inscrição ao concurso público de títulos e provas,
para efeito de efetir-ação no cargo de Professor Assistente.

Artigo 20 - A,o candidato inscrito a concurso para cargo ou função docente com editais
publicados anteriormente à vigência deste Estatuto, fìca assegurado o direito de realizá-lo nos
termos da legislação em vigor na data da abertura das inscricões.

Artigo 2l - Na data da publicação deste Estatuto são as seguintes as Unidades, órgãos de
Integração, órgãos Complementares e Entidades Associadas da USP:

I - Unidades
na Capital:
I - Escola de Comunicações e Artes
2 - Escola de Educação Física
3 - Escola de Enfermagem
4 - Escola Politécnica
,ã - Faculdade de Arquitetlrra e Urbanismo
6 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas
7 - Faculdade de Direito
8 - Faculdade de Economia e Administração
9 - Faculdade de Educação
10 - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hnmanas



1t - Faculdade de Medicina
l2 - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
t3 - Facu-ldade de Odontologia
la - Faculdade de Saúde Pública
t5 - Instituto Astronômico e Geofisico
l6 - Instituto de Biociências
l7 - Instituto de Ciências Biomédicas
l8 - Instituto de Física
19 - Instituto de Geociências
20 - Instituto de Matemâtica e Estatística
2l - Instituto Oceanográfico
22 - Instituto de Psicologia
23 - Instituto de Química
em Bauru:
t - Faculdade de Odontologia de Bauru
em Piracicaba:
Escola Superior de Agricultura"Luiz de pueiroz"
em Ribeirão Preto:
1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
2 - traculdade de Ciências F armacêuticas de Ribeirão Preto
3 - Faculdade de Filosofìa, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
4,- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
5 - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
em São Carlos,
I - Escola de Engenharia de São Carlos
2 - Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos
3 - Instituto de Física e Química de São Carlos

II - órgãos de Integração
I - Museus:
a. Museu de Arqr,reologia e Etnologia
b. Museu de Arte Contemporânea
c. Museu Pau,lista
d. Museu de Zoologia
z - Institutos Especializados:
a. Centro de Biologia Marinha
b. Centro de Energia Nuclear na Agricultura
c. Instituto de Eletrotécnica e Energia
d. Instituto de Estudos Avançados
e. Instituto de Estudos Brasileiros

III - órgãos Complementares
t - Hospital Universitário
2 - Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais

IV - Entidades Associadas
r - Hospital das Clínicas da traculdade de Medicina
e - Hospital das Clínicas da traculdade de Medicina de Ribeirão Preto
3 - Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
4,- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
5 - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Par-rlo

Artigo 2l-A - No caso da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, excepciona,lmente, a

Congregação poderá ser ampliada na sua composição com a inclusão de doze membros
docentes da Universidade, dos quais seis serão indìcados pelo Conselho Universitário e seis

pelo Reitor, para um período de 4 anos.(acrescido pela Resolução n" 5250/2oo5)



Artigo 2l-B - Os atuais Professores Doutores equivalentes ao nível l, ocupantes de cargos
efetivos, com mais de 5 anos decorridos desde a primeira admissão como Professor Doutor,
poderão, quando da entrada em vigor desta Resolução, pleitear avaliação para progressão ao

nível de Professor Doutor 2, r'os termos do artigo 76. (acrescido pela Resolução n"
552e/zooe)

Artigo sl-C- Os atuais Professores Associados equivalentes ao nível 1, ocupantes de cargos
efetivos, com mais de 5 e 10 anos decorridos desde o ingresso na categoria de Professor
Associado, poderão, quando da entrada em vigor desta Resolução, pleitear avaliação para
progressão aos níveis de Professor Associado 2 e Professor Associado 3, respectivamente, nos
termos do artigo 76. (acrescido pela Resolução n" 5529/zoog)

Artigo 2l-D - Os direitos vigentes dos atuais professores das categorias de Assistente e

Auxiliar de Ensino ficam garantidos, bem como suas representações nos órgãos e colegiados
universitários. (acrescido pela Resolução L" 5529/2oog)



SI B¡



31t03t2015

Zimbra

Zimbra
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SIB¡/DT/OF.INT.O83l2015: IMPORTANTE - ESTRUTURA DE PODER E

GOVERNANçA NA USP

De : DT/SIB¡USP <dtsibi@usp.br>

Remetente : secretaria@dt.sibi.usp.br

Assunto : SIBI/DT/OF.INT.083/2015: IMPORTANTE -
ESTRUTURA DE PODER E GOVERNANçA NA
USP

Para : caeco@usp.br

SIBi

Seg, 30 de Mar de 2015 L7:38
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Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco
M.D. Secretário Geral
Universidade de São Paulo

Ilmo.Sr.
Prof. Dr. Carlos Albefto Ferreira Maftins
M.D. Presidente da CAECO
Universidade de São Paulo

srBi/DT/oF. rNT. 083 I 20Ls

Prezados Professores,

Conforme ofício Circular SG/CAECOILg, de 17 de março p.p., encaminhamos
sugestões colhidas no Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da
USP:

1. Que o SIB|USP conste do organograma da USP
2. Que as Chefias Técnicas das Bibliotecas do SIB|USP participem das reuniões de
Congregação das suas respectivas Unidades, de modo a conhecer e melhor prover as
necessidades de informações dessas Unidades
3. Que seja acrescentado no Título I, Artigo 20 Promover e disponibilizar acesso à
informação, em aceruos físicos e digitais e/ou outras formas.

Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Dra. Maria Fazanelli Crestana
Chefe Técnica

https ://cøreio.usp,br/t/printmes s4e?id=21 a87&xi m = 1 1t2



31t03t2015 USP Mail: Encam¡nhar

A pedido do Senhor Vice-Diretor em exercício, e em atenção à C|rc.SG/CAECO/19,
encaminhamos abaixo, manifestaçäo do Departamento de Biologia Celular e do
Desenvolvimento, deste lnstituto.
Att.,
Jani Lira
Secretaria da Diretoria - lnstituto de Giências Biomédicas da USP

O Conselho do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, em reunião
extraordináriarealizada na presente data, sugeriu as seguintes alterações aostópicos propostos pela

Reitoria da USP.

A)Tópico 1- Carreira Docente

t.L Entrada na carreira docente deve ser preferencialmente para candidatos com título de
Doutor. Exceções bem justificadas poderão ser acolhidas.

t.2 Apoio à progressão horizontal, devendo existir critérios uniformes para o julgamento do
mérito dos docentes interessados. Essa progressão deve ocorrer a cada três anos. Deve

ser retirado o interstício preferencial de 5 anos para solicitação de progressão.

Tópico 2 - Autonomia e organização das Unidades

2.t Criação de um Fórum de Diretores periódicos, para gerir questões administrativas com
proposta a serem levadas ao CO.

2.2 Congregação- item Vll - Representação docente. Modificações na composição

pelo menos a metade dos Professores Titulares da Unidade, assegurado um
mínimo de cinco;

pelo menos a metade dos Professores Associados 3 da Unidade, assegurado um
mínimo de cinco

Professores Associados 1 e 2, em número equivalente à metade dos Professores
Titulares referidos no item 1-, assegurado um mínimo de quatro;

Professores Doutores em número equivalente a trinta por cento dos Professores
Titulares referidos no item 1-, assegurado um mínimo de três;
um Assistente;
um Auxiliar de Ensino.

2.3

2.4 lncluir os Pós-Doutores nas representações das categorias discentes dos Colegiados.

Tópico 3 - Formas de deliberação das alterações estatutárias

O Conselho enfatiza que não houve tempo hábil para discutir tópico dessa relevância. A nosso

ver deveria ser criada uma Comissão para analisar em profundidade tal tema, trazendo suas

conclusöes para a deliberação de Departamento. Adicionalmente, esse assunto deveria ser
posteriormente apreciado pela Congregação do lCB.
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UNIvTRSIDADE DE SÃo PnUTO

JOSE ANTONIO VISINTIN

SUGESTÃO PARA O CONSELHO UNIVERSFÁRIO

25 03 2014107 04 2015

GOVERNANçA USP

Eleição para Reitor/Vice Reitor (Lista Tríplice) e

Diretor/Vice Diretor (definido na Unidade)

1 . Chapa

2. Turno Único

Golegiados para escolha de Reitor e Vice Reitor

1 . Conselho Universitário

2. Conselhos Centrais

3. Congregações

4. Conselhos Departamentais ou Conselhos Consultivos

FRcUI-oADE DE MEDICINA Ve-rIRINÁnIn E ZooTECNIA

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"

São Paulo/SP - Brasil
n < qne-? 7n

Fone / Fax: +55 11 3091-8402
Fone +55 11 3091-7666
E-mail: fmvz@usp.br
rr¡rrrrrr Fmrrz ,,cn hr



UN IvT RS I DAD E D E SÃo PnU TO

Golegiados para escolha de Diretor e Vice Diretor

1 . Congregações

2. Conselhos Departamentais ou Conselhos Consultivos

Composiçäo dos Colegiados

Conselho Un iversitário

1 . Docentes - 70o/o (diretores, representantes de Congregação e

representantes das categorias docentes);

2. Funcionários - 15o/o (assegurado pelo um);

3. Alunos - 15% (metade de graduação e metade de pós graduação,

assegurado pelo um de cada categoria);

4. Demais categorias da Comunidade.

Conselhos Centrais

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 Oliveira"

São Paulo/SP - Brasil
nqEna-l7n

Fone / Fax: +55 11 3091-8402
Fone: +55 11 3091-7666
E-mail: tmvz@usp.br
r¡rrrrrrr Fmr¡z ¡ ¡cn hr

FACULDADE DE MEDICTNA Ve-re RINÁnn E ZcoTECNIA



UNIvTRSIDADE DE SÃo PRUTO

Congregações

1 . Docentes - 70o/o (Titulares = 1 00%; 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 ur);
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 00o/o; 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 - 15o/o (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 Oliveira"

São Paulo/SP - Brasil
nqqne-?7n

Fone / Fax: +55 11 3091-8402

Fone: +55 11 3091-7666

E-mail: fmvz@usp.br
rr¡rn¡r fm,¡z ¡ ¡cn hr

FACULDADE DE MEDICINA VeTTRINÁnIn E ZcoTECNIA



UNIvERSIDADE DE Sno PRUlo

ESCOLHA DOS PRÓ.REITORES

lndicação do Reitor e submetida a homologação ao Conselho

Universitário

ESCOLHA DOS PRESIDENTES DAS COMISSÖES ESTATUTÁNINS

lndicação do Diretor e submetida a homologação à Congregação

oRçAMENTO DA USP

Folha de Pagamento equivalente a 80% do Orçamento da USP

Reserva Financeira equivalente a três folhas de Pagamento

FRCUTOADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"

São Paulo/SP - Bras¡l
n ççnq..t7rì

Fone / Fax: +55 11 3091-8402
Fone: +55 11 3091-7666

E-mail: fmvz@usp.br
rr¡,¡rtr¡ fmr¡z ¡,cn hr
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l\ ll UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Representação dos Professores Associados

Bauru, SP, 30 de março de 2015

A CAECO

Encaminho propostas dos Professores Associados a serem debatidas na Sessão

Extraordinária do Conselho Universitárío do dia 07 de abril, relacionadas ao tema

"Alteração do Estatuto da Universidade de 5ão Paulo", especificamente: carreiras e

regimes de trabolho.

t. Contratação de docentes em carreiras diferentes: Ensino de Graduação, Ensino de

Pós-G raduação e Pesquisador;

2. Flexibilização dos regimes de trabalho, em especial o de 40 horas, com a proposta

de haver regime sem dedicação exclusiva;

3. Criação de critérios quantitativos para Progressäo Vertical e Horizontal. Outras

Universidades do estado de São Paulo apresentam critérios bastante claros e

objetivos e podem servir de base para um modelo para a USP;

4. Criação de critérios claros e definidos que de fato possam definir a diferença entre

o Professor Associado 3 do Professor Titular;

5. Adequar as normas para o provimento de cargos para professortitular em caso de
deficiência física. Em anexo estão as sugestöes e normas para esta adequação.

Profa Dra Simone Rocha de Vasconcellos Hage

Representante dos Professores Associados



Anexo

Consoante o artigo 37, Vlll da Constituição Federal e a Lei Complementar estadual ne 683,
de 18 de setembro de 1992, fica estabelecido que o provimento de cargos para professor
titular em cada unidade da Universidade de São Paulo, obedecido o princípio do concurso
público de provas e títulos, far-se-á com reserva de 5% (cinco por cento) do número de
titulares existentes para professores associados com deficiência física.

Para gozar desse benefício, os professores com deficiência física deverão declarar, no ato da

inscrição ao concurso público, o grau de incapacidade que apresentam.

A Universidade de Säo Paulo garantirá aos professores com deficiência física as condiçöes
especiais necessárias à sua participação nas provas.

As fraçöes decorrentes do cálculo do percentual de que trata esta proposta serão
arredondadas para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5% (cinco por
cento).

Os professores com deficiência física participarão dos concursos para professor titular em

igualdade de condiçöes com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo e avaliação
das provas.

Após o julgamento das provas, serão elaboradas duas listas, uma geral, com a relação de

todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos professores com
deficiência físíca.

Para atender aos5/o de vagas destinadas a professores com deficiência física, haverá em cada

unidade da USP vagas para professor titular que não estejam previamente vinculadas a

nenhum departamento, que farão parte de um banco de vagas. Se um Departamento de uma

das unidades da USP abrir concurso para uma única vaga e algum candidato se declarar
beneficiário da presente regra, desde que os 5o/o não estiverem atingidos, o candidato com

deficiência física aprovado, terá direito a uma vaga extra pertencente ao banco de vagas

constituído nos termos acima expostos.

O edital de cada concurso indicará, expressamente, a existência ou não de reserva de vaga

para professores com deficiência física, conforme previsto a respeito.

As vagas reservadas ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição, no concurso, ou

aprovação de candidatos com deficiência física. Nessa hipótese, será elaborada apenas uma

lista de classificação geral, prosseguindo o concurso nos seus ulteriores termos.

Fundamentação Jurídica

Constituição Federal artigo 37
"Vlll - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os critérios de sua admissão"



Lei Complementar Ne 683, de 18 de setembro de 1992

Dispõe sobre reserva, nos concursos públicos, de percentuol de corgos e empregos pøra portodores de
deficiêncio e dó providêncios correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço sàber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo le - O provimento de cargos e empregos públicos, nos órgãos e entidades da administração direta,
indireta e fundacional, obedecido o princípio do concurso público de provas ou de provas e títulos, far-se-á
com reserva do percentual de até 5%(cinco por cento) para pessoas portadoras de deficiência.
5 1s - Para gozar dos benefícios desta lei complementar, os portadores de deficiência deverão declarar, no
ato da inscrição ao concurso público, o grau de incapacidade que apresentam.
5 2e - O órgão responsável pela realização do concurso público garantirá aos portadores de deficiência as

condições espec¡a¡s necessárias à sua participação nas provas.

5 3s - As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata este artigo só serão arredondadas para
o número inteiro subseqüente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

Artigo 2e - Os portadores de deficiência part¡ciparão dos concursos públicos em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e à avaliação das provas.

5 1e - Após o julgamento das provas, serão elaboradas duas listas, uma geral, com a relação de todos os
candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos portadores de deficiências aprovados.

5 2e - As vagas, reservadas nos termos do artigo 1e desta lei complementar, ficarão liberadas se não tiver
ocorrido inscrição, no concurso, ou aprovação de candidatos portadores de deficiência.
5 3e - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, será elaborada somente uma lista de classificação geral,
prosseguindo o concurso nos seus ulteriores termos.
Artigo 3e - No prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação das listas de classificação, os portadores de
deficiência aprovados deverão submeter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua
deficiência com o exercício das atribuições do cargo ou emprego.
5 1e - A perícia será realizada no órgão médico oficial do Estado, por especialista na área de deficiência de
cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados do respectivo exame.

5 2s - Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias,
junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
5 3e - A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da
ciência do laudo referido no 5 1q.

5 4e - A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do
exame.

$ 5s - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica.
Artigo 4e - O concurso só poderá ser homologado depois da realização dos exames mencionados no art¡go
anterior, publicando-se as listas geral e especial, das quais serão excluídos os portadores de deficiência
considerados inaptos na inspeção médica.
Artigo 5e - Os editais de concurso a serem publicados a partir da vigência desta lei complementar conterão
os elementos necessários ao conhec¡mento do que nela se contém, sob pena de nulidade.
Artigo 6e - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória entrarão em vigor na data de sua publicação.

Disposição Transitória
Artigo Único - Esta lei complementar não se aplica aos concursos cujos ed¡tais tenham sido publicados
anteriormente à sua vigência.

Palácio dos Bandeirantes, 18 de setembro de 1992
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO

Respondendo pelo expediente da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público
Cláudio Ferraz de Alvarenga Secretário do Governo. Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 18 de

setembro de 1992.
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sugestão/carreira

De : valter@usp.br

Assunto : sugestão/carreira

Para : caeco@usp,br

Seg, 30 de Mar de 2015 08:44

Co 07 de abril de 2015

¿pl anexo

Bom dia,

Encaminho sugestão de gratificação para Pregoeiros conforme reunião com membros
da categoria:

SUGESTÖES PARA INCENTVO AOS FUNCIONÁruOS QUT EXERCEM FUNçöES DE
EXÏREMA E RESPONSABILIDADE SOLIDARIA:

'/a[ter fuÍontani
Prefeitura do Campus IJSP "Luiz de Queiroz"
Representante dos Servidores no Conselho Gestor
Compras/T&D/Gestão pela Qualidade e Ambiental
fone:019 3429-4364
fax: 019 3429-4042
Blog da Qualidade: http://qualidadepusplq.blogspot.com.brl

Com pradores/Pregoei ros

Gratificação de função para pregoeiros: incentivaria os funcionários a continuarem na
Seção de Compras, tendo em vista que a responsabilidade do Pregoeiro é pessoal e
estabelecida em legislação própria, evitaria desvios de conduta (ética e moral),
incentivaria o Pregoeiro a se atualizar constantemente dadas as inúmeras mudanças
na legislação. A maior parte dos órgãos públicos costuma estabelecer este tipo de
gratificação, geralmente pelo número de pregões e/ou licitações que o funcionário
paruclpou no mes.

Atenciosamente,

PUSP-L
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São Paulo, 23 de março de 2015

A

comissäo Assessora Especial do conserho universitário - cAEco

Prezados Senhores, Prezadas Senhoras,

Encontram-se em anexo as propostas da Adusp para os temas a
serem debatidos na sessäo de 7 de abril de 2015 do Conselho Universitário
da USP, a saber:

O Carreira Docente e Regimes de Trabalho;

I Autonomia e Organizaçäo das Unidades e órgäos;

a Formas de Deliberaçäo das Alteraçöes nos Estatutos da usp,

A íntegra das propostas da Adusp para a democratizaçäo da usp,
que seräo distribuídas a todos os docentes a partir do próximo dia 23 de
março pode ser encontrada no link
http' //*w*. a d usp. o rg. br/fi I es/ca de rn os rdemoc rac i a . pdf.

Atenciosamente,

Diretoria da Adusp

C/c: Membros do Conselho Universitário (Co) da USp

fusociação dos Docentes da Universidade de São Paulo - Seção Sindical do.â,ndes-SN

Av. Prof Luciano Gualberto, trav. J, 174 , CEP 05i08-900 . Cid. Universitária-SP . Telefones 38lj-tr7ili09l-4465 , Frx)814-1715 . l-mail adusp@adusp.org.br



Propostas da Adusp para os Temas da sessäo do co da usp de
714120t5

1. Carreira e Regime de Trabalho

unidades, que contemple a análise de seus diversos aspectos: ensino,
pesquisa, extensäo e engajamento institucional;

possibilidades de detalhamento:

a) fim da centralizaçäo da avaliaçäo externa às unidades;

b) cancelamento da mudança que introduziu os níveis horizontais;

c) reavaliaçäo do nível em que a carreira deve se iniciar (MSl, MS2 ou MS3).

.åssociaçáo dos Docentes da Universidade de São Paulo - Seçáo Sindical do,tndes-SN

Äv. P¡o[ Luciano Gualbe¡ro, trav. J, ]74 . CEP 0ii08-900 . Cid. Universitá¡ia-SP . Telefones 38li-157111091446J . Fax)814-1715 . E-mail adusp@adusp.org.br



Reposiçäo e ampliaçäo do corpo de docentes e funcionários técnico-
administrativos, visando a qualidade das atividades de ensino,
pesquisa, extensäo e do engajamento institucional,

caso o processo conduza à manutençäo dos níveis horizontais, a
Adusp propöe:

Descentralizar o processo de progressão horizontal, substituindo o
atual procedimento de inscriçäo e julgamento pelo sistema de editais
semestrais regularmente publicados para as diferentes áreas, em
todas as unidades da USp;

candidato nas áreas de ensino, pesquisa, extensäo e engajamento
institucional, bem como no projeto pedagógico-científico dã unidade
e/ou departamento (inerentes ao RDIDP e ao Regime de Turno
Completo - RTC). Este julgamento será feito por bancas constituídas
no âmbito das unidades, que avaliaräo o candìdato por meio de prova
única de defesa pública de memorial, não havendo concorrência
entre os candidatos, sendo considerados aptos a progredir todos os
que foram recomendados pela maioria da banca, sem que possam
ser estabelecidos indicadores relativos a quantidade ou proporçåo de
aprovados;

Associado, mantendo, para aquele que permanecer, as atuais
prerrogativas previstas para o nível de professor Associado lll;

Retirar a previsäo do interstício preferencial de cinco anos para cada
ascensäo aos diferentes níveis;

necessidade de prévia progressäo horizontal.
vertical, sem

^âssociação dos Docentes da Universidade de São Paulo - Seção Sindical do.å.ndes-SN

Àv. Prof. Luciano Gualberto, trav.J, t74' CEP 05i08-900 ' Cid. Univenitária-SP . Telefones)Sli-55731i0914465 . Fax 18l4-171i . E-mail adusp@adusp.org.br



2. Autonomia e Organizaçäo de Unidades e órgäos

concerne às políticas de natureza acadêmica, científica e de avaliaçäo
do trabalho docente;

decisöes administrativas, orçamentárias e acadêmicas.

3. Formas de Deliberaçäo das Alteraçöes no Estatuto da USp.

Para tornar o corpo da USP sujeito de seus rumos e permitir a expressäo e o
debate da variedade de propostas e projetos presentes na universidade, a
Adusp considera essencial que o processo de alteraçäo estatutária
ocorra por meio de uma Estatuinte Exclusiva, Soberana e Paritária.

Säo Paulo, 23 de março de 2015

D da Adusp

^âssociação dos Docentes da Universidade de São Paulo - Seçáo Sindical do Andes-SN

Av. Prof. Luciano Gualberto, tlø,v.J,174 ' CEP 05i08-900 . Cid. Universitária-SP . Telefones )813-tt73ß091-446, , Fax)814-lllr. E-mail adusp@adusp.org.br





Sonnn A Crusn N¡. USP

Carlos de Bríto Pereirat'2

"A incompetência [na Unfuersidade] erq, portanto, estrutural. Para afastar qualquer
possh,el ameaça de serem depostos e para qumentar os laços de dependência, os dirigentes

frequentemente preferiam nomeqr os menos capa:es como seus subordinados diretos, algo
que se repetia ao longo de toda a hierarquiø. Mesmo os de dentro lamenlavam a tacanhe: e

submissão dos que ascendiam [na UniversidadeJ. As pessoas com iniciativa, raciocínio
independente e integridade, que tinham se ligado [à Academia] para levarem vidas

[inlelectualmente] ativas ou pqra melhorar [o ensinoJ, eram geralmente [ignoradas ou se

aposentavaml."3

1. A INocÊNCrA Dos INcorup¡TENTES

Nos últimos dias a crise na USP tem sido tema recorrente no noticiario e editoriais dos

principais jornais de São Pauloa, com repercussão em vários outros meios de comunicação em geral

e em blogs que discutem ciência e vida acadêmica, como este do Prof. Dr. Adonai Sant'Anna.' O

debate atual, com variações sobre o tema, parece restringir-se apenas à questão financeira.

Notadamente, concentra-se a discussão nos últimos reajustes salariais. A principal causa apontada é

a perda de foco no que seria a principal missão da Universidade e o principal culpado seria o

ex-reitor, Prof. Dr. João Grandino Rodas, por incentivar gastos desnecessários e aumentar os

salários acima do aumento da receita.

Com a experiência de quem trabalha em uma das mais conturbadas Unidades da USP, posso

dizer que essa discussão tem usado aquilo que batizei alhures de "o sujeito oculto da USP": Os

problemas são apontados, eventuais causas e soluções discutidas, mas ninguém aponta para os

sujeitos que fizeram isso. Um ou outro artigo trata da "estrutura" da USP, mas parece aquele

discurso adolescente de movimento estudantil, quando alguém se refere à culpa do "sistema".

I Professor da EACH/IJSP (http://each.uspnet.usp.br/sistcomplexos), Doutor em Administração pela FEA/IJSP e

graduado em Economia pelo IEl[Jnicamp Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Sistemas
Complexos (NISCruSP)

2 Agradeço a vários colegas com quem discuti algumas das ideias expostas neste texto Dado o tema controverso do

que se segue, não citarei os seus nomes Naturalmente, a responsabilidade pelo que se segue é exclusivamente
minha.

3 Parafraseado de "Sociedade Incivil - 1989 e a Derrocada do Comunismo" (Rio de Janeiro: Objetiva,20l3.) de

Stephen Kotkin e Jan T Gross, p 44
4 Ver http.//wwwl lolha.uol.com.br/educacao/ e http://çrvr'v.estadao.com.brleducacao/, bem como a parte de

Editoriais dos respectivos jornais
5 Em especial, refiro-me ao blog que publica este ensaio (http.//adonaisantanna.blogspot.com,br/), aos blogs

http://cienciabrasil.blogspot.com.brl, http.//economisla.x.blogspot.com.br/ e, em menor escala, a

http://lmonasteno. bl ogspot. com. br/



2

George Orwell escreveu varios ensaios sobre como a linguagem é corrompida no debate público.6

Isto não é casual: chamar as coisas pelo nome correto e indicar os responsáveis pelas ações não

costuma ser bem visto tanto no mundo político quanto na cultura brasileira. Porém, a crise da USP é

grave e precisa ser discutida da forma mais honesta, até para evitar que isto aconteça novamente no

futuro. Apontar o dedo para o último Reitor é conveniente O Prof. Dr. João Grandino Rodas é um

alvo fácil e talvez tenha responsabilidade sobre a situação, mas ele não estava sozinho e não brotou

na Reitoria: foi votado no Conselho Universitário e escolhido pelo Governador do Estado. Aliás, os

atuais Reitor e Vice-Reitor foram Pró-Reitores na administração passada.

Assim, como funcionaria o "sistema" da USP? Por princípio, a Universidade seria uma

República Platônica, onde os melhores exerceriam os cargos mais importantes (uma "meritocracia",

pois). Logo, o Reitor seria o primus inter pares. Dada a estrutura dacarreira, esses melhores seriam

os Professores Titulares.T Ora, a julgar pelo resultado recente, há que se perguntar: melhores em

quê?

Supostamente, os Titulares são professores de reconhecida competência didática, são líderes nas

suas areas de conhecimento (com varias publicações importantes e descobertas relevantes para a

Ciência) e têm experiência na liderança de grupos de pesquisa e obtenção e administração de

verbas. Uaul Agora, é preciso ir ao detalhe: o que isso tem a ver com administração de prédios,

gestão de recursos humanos, implantação de sistemas de informática, conhecimento de fluxo de

caixa etc? Sendo gentil, a correlação é baixa. Pesquisadores e ou Professores não são Gestores.s

Como dito anteriormente, os principais cargos de direção na Universidade são restritos aos

Professores Titulares.e Ou seja, após uma longa carreira acadêmica, esses professores passam a gerir

a Universidade nos seus aspectos puramente administrativos. Com isso, perdemos bons

pesquisadores e ou professores e ganhamos um gestor amador. Em 2009, o Prof. Dr. Fernando de

Souza Coelho e eu discutimos essa questão em detalhes em outro texto, portanto este ponto não será

rediscutido aqui.'o

Os Titulares são ungidos em concursos públicos. Qualquer pessoa minimamente versada na vida

universitaria sabe que esses concursos são uma mistura de competência acadêmica e política. A

princípio, isto não seria um problema. Se o Titular deve exercer cargos de chefia, um pouco de

6 Ver a coletânea publicada pela Cia das Letras: "Como morrem os pobres e outros ensaios"
7 Dada a estrulura da carreira atual, seria necessário incluir também os Professores Livre-Docentes nivel 3, mas essa

é uma complicação desnecessária para o presente ensaio.
8 Dai a importância de um corpo técnico auxiliar permanente As administrações passam, a instituição fica
9 Aqui estão incluidos Reitor, Diretor, Chefe de Depaftamento e a participação majoritária nos principais Colegiados

e Comissões Estatutárias, dentre os quais destaca-se o Conselho Universit¿irio (CO)
10 Ver "OuestÒes jamais debatidas sobre a carreira dor:ente na USP" Esse texto foi escrito em 2009 como subsídio

para a Congregação da EACH /USP discutir a reforma da carreira docente
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noção sobre Política permitirá que seu trabalho seja bem feito (qualquer livro de Introdução à

Administração lhe dirá isso). A tecnocracia é um sonho falido do século XX. Porém, dada a forma

como a Universidade de São Paulo foi gerida na última década (no mínimo), é possível constatar o

aumento constante de Titulares mais políticos do que acadêmicos. Assim, ficamos no pior dos

mundos: temos poucos Titulares que conheçam profundamente ciênciarre os mais politicos

tampouco são gestores qualificados, pois são profissionais da política acadêmica. t2 Dai a recorrente

opção pelas saídas fáceis (aumentos de salários, distribuição de poder entre grupos organizados

etc.) em detrimento das soluções que resolveriam os problemas a longo prazo, ainda que às custas

de críticas, greves e antipatias de vários colegas. Os colegiados responsáveis por aconselhar o

Reitor e, eventualmente, apresentar sugestões para conigir determinados problemas, pouco ftzeram.

De certa forma, isto corrobora a hipótese de que atualmente há mais Titulares Políticos do que

Titulares Acadêmicos. Assim, o Conselho Universitario aparentemente está se tomando um lugar

que em críticas de restaurante é usualmente chamado de "para ir, ver e ser visto". Em editorial, o

jornal "O Estado de São Paulo" apontou essa questão: pessoas em colegiado aparentemente tem se

comportado como se tivessem nenhuma responsabilidade sobre o resultado final das votaçõesr3 (de

certa forma, e aTragédia dos Comuns em outro formato).ra

Que a USP ainda seja a líder em publicações no Brasil e a mais admirada Universidade

brasileira diz muito sobre a resiliência dos ideais fundadores e a enorme dedicação de varios

docentes e funcionários. Poder-se-ia concluir: isto foi obtido a despeito das últimas gestões e não

por sua causa. Embora a melhor unidade de medida em relação à qualidade e quantidade da

produção científica deva ser calculada por departamento e não pela Universidade como um todo.15

Isto porque a produção varia entre Unidades e Departamentos. A análise global mascara esses

resultados.

De outra parte, os sindicatos de docentes e funcionários respondem com a solução única de

l1 Embora nào esteja discutindo especificamente professores Titulares da USB uma postagem do Profl Dr Adonai
Sant'Anna neste blog mostra o que a cultura do Lattes fez com as carreiras universitárias: "O que é um pesquisador

do CNPq?". Isto serve como exemplo para mostrar que nem todo Titular tem uma "contribuição relevante" para a

Ciência.
12 A. variaçdo na grafia de "política" é intencional (P maiúsculo e p minúsculo). Talvez fosse melhor escrever

"Política" e "politicagem", mas isto soaria agressivo, o que não é a intenção neste ensaio.
13 Ver "Unanrmidade Nào Tào Unânime", de 28 de maio de2014
l4 Uma outra forma de corroborar essa hipótese é constatar que, no momento em que escrevo esta nota (27 de maio)

praticamente não há notícias sobre alguma investigação sobre atos cometidos por docentes e ou funcionários que

levaram a essa situação de crise Até para eliminar suspertas sobre quem agiu corretamente Ainda sobre o Conselho

Universitário e a tragédia dos comuns, ver esta coluna de Helio Schwartzman no jornal "Folha de São Paulo"

Quando escrevi este texto não estava ciente dessa coluna
15 Ver Kenna, R & Berche, B (2011): "Critical masses fbr academic research groups and consequences for higher

education research policy and management" ln Higher Education Management and Policy23(3).9-30.
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"mais democracia". Basicamente, isto seria uma votação parrttxia entre docentes, funcionarios e

alunos para todos os cargos de chefia. Não seria levado em conta mérito ou competência

administrativa- apenas as preferências políticas. - Isto corresponderia tão somente a passar o poder

na Universidade de um grupo político a outro, sem nenhuma perspectiva de que os problemas

seriam resolvidos.ru É o sonho corporativista que não ousa dizer o seu nome. Curiosamente, a

população não seria ouvida. Mas é a população que nos sustenta com os seus impostos! Seria uma

democracia bastante curiosa, essa.

Portanto, a crise atual foi criada pelos Professores Titulares "políticos", em especial os membros

do Conselho Universitário, com a ajuda por oposição das entidades sindicais, que não apresentaram

uma alternativa factível ao que estava sendo feito. Não se trata do "sistema", da "estrutura" etc.

Onde estavam esses notáveis enquanto todo o dinheiro era consumido?17 Isto, naturalmente, não

escusa os Professores Titulares "acadêmicos", que ao se negar a participar de colegiados e da gestão

universitaria, colaboraram para que esta situação ocorresse.

O atual Reitor, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, tem agora a árdua missão de recompor as

reservas e rever a forma como a USP é administrada. Qualquer uma das tarefas já seria hercúlea: as

duas em conjunto são quase impossíveis de serem realizadøs. Isto porque antes de resolver o

problema, é necessario discutir qual é a missão da USP. A resposta fácil de todos esses anos:

"ensino, docência e pesquisa" não pode mais ser usada. Foi isto que nos trouxe até aqui. É preciso ir

além do jargdo e da corrupção da linguagem. Afinal, o que é "ensino, docência e pesquisa"?

Essa questão ainda não foi respondida, mesmo após a reforma da carreira. Somente com uma

visão clara disso seria possível decidir em sequência: os itens do tripé uspiano terão o mesmo peso?

Ou a USP deveria ser voltada para um dos itens e considerar os outros, secundários (a resposta não

escrita e jamais confessada é: seria uma Universidade de Pesquisa. O resto seria secundario. A

graduação justificaria a verba pública e a pós-graduação seria uma fornecedora de mão-de-obra para

as pesquisas )?r8 Resolvida essa questão, seria possível discutir sem subterfrrgios os tabus da

isonomia, da meritocracia e do finærciamento da Universidade. Sobre este último ponto,

recomenda-se a leitura de "10 formas de a USP aumentar sua receita".re As questões sobre isonomia

e meritocracia, serão discutidas nas próximas seções deste ensaio. Todavia, é importante destacar

16 Para uma discussão acadêmica sobre como seria fácil influenciar alunos, ver as palestras clássicas de Weber: "A
Politica Como Vocação" e "A Ciência Como Vocação" Weber considera anti-ético usar a cátedra como púlpito.
Para uma visão cinematogrlfica, ver "A Onda"

t7 Sobre isto, ver "Sobre orcamento e responsabrlidades", artigo de Adrián Pablo Fanjul, Adrián Cavalheiro Fuentes,

LuizGustavodaCunhaSoareseRenanH QuinalhanaFolhadeSãoPaulode6de.lunhode2014
I 8 Este paréryrafo foi escrito lrês semanas antes desta notícia: "Por verba universrdades estaduais planejam expansao"

19 Há uma espécie de continuação desse post, ainda no mesmo blog: " I 0 manerras de transformar a USP em Harvard"
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que ao se definir exatamente a missão da USP, seria possível termos uma meritocracia verdadeira,

pois então seria possível elaborar o que deve ser feito para atingir os objetivos. Isto inevitavelmente

levaria a uma discussão sobre isonomia de salários e, obviamente, levantaria a questão de quem

deveria gerir a USP e se essa reserva de mercado aos Professores Titulares faria sentido.

Resumindo: assim como os problemas apontados estão interligados, também as soluções o

estão. Não reajustar os salarios, criar uma controladoria "independente" e outros que tais (ou

eleições paritárias) não são soluções à altura do prestígio uspiano. São apenas paliativos da estatura

de quem ajudou a criar o problema (seja por ação ou inação). É deixar a Universidade sobre os

ombros de nanicos.20

No texto que o Prof. Femando Coelho e eu escrevemos sobre a reforma da carreira docente para

Congregação da EACH, terminávamos nos perguntando: "onde estão os estadistas da USP?"2I

Naquela época éramos jovens e inocentes. Como sói acontecer, a maturidade forneceu a resposta:

eles não existem.

2 Covo Nascprvr Os AN¡os

A estrutura atual de govemança da USP remonta à reforma universitaria realizada durante a

última ditadura no Brasil. Quase simultaneamente à promulgação da Constituição de 1988, houve a

publicação do Regimento atual da USP Desde então, houve vários ajustes pontuais no Regimento e

no Estatuto, além das necessárias portarias e norrnas para esmiuçar os detalhes e a forma de

operação da Universidade.2z Todas as normas em vigor têm o princípio de que somos uma espécie

de República Platônica: há eleições para varios colegiados, mas a representação é dividida de

acordo com a titulação e a maioria dos cargos de chefia são reservados aos Titulares. Supostamente,

isto garantiria que os melhores ocupariam os cargos com maior poder de decisão, impedindo tanto o

poder absoluto quanto o populismo. Infelizmente, isto não é verdadeiro. Caso contrário, não

estariamos na situação em que nos encontramos.

Como esses Titulares Políticos surgiram e dominaram a USP? Tão logo as cátedras foram

transformadas em departamentos, os catedráticos existentes tornaram-se Titulares (daí a confusão

que algumas pessoas de fora daUSP fazem em relação aos nossos cargos e títulos). Assumindo que

todos os catedráticos sobreviventes às aposentadorias forçadas da ditadura eram brilhantes

acadêmicos, isto gerou uma espécie de "excelência fundadora" da USP moderna. Porém, a grosso

20 A expressão "sobre o ombro de gigantes" não é de Newton, ao contrário do que se imagina Ver o livro de Robert
K Merton: "On The Shoulders Of Giants" (Chicago: Univ of Chicago Press, 1993), p.ex

2l Novamente, ver "Questões jamais debatidas sobre a carreira docente na USP"
22Yera@,bemcomoaSnofTnashistóricasdaUniversidade
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modo, o número de Professores Titulares é proporcional ao número de docentes na USP.23 Logo,

desde a reforma houve a necessidade de mais Professores Titulares. Com a ampliação da

Universidade e contratação de mais docentes, o aumento de Titulares continuou a acontecer. Não

por acaso, até onde eu sei, nenhum Reitor da USP recusou-se a ampliar vagas de graduação - isto

sempre ge:^a a possibilidade de contratar mais docentes e, consequentemente, ampliar o número de

Titulares. Estes devem ser escolhidos por concurso público, como é o caso para obtenção de todos

os títulos e cargos na USP.

Ha dois pontos importantes na questão do concurso para Titular (e também para

Livre-Docentes): o prìmeiro é a avaliaçáo em "docência, pesquisa e extensão". Isto é genérico o

bastante para aceitar qualquer tipo de argumento. O segundo e mais importante ponto é que não há

correlação entre competência didática e capacidade de pesquisa. Este é um tema tabu na

Universidade e geralmente quem defende que a prática de uma função auxilia na outra assume que

todos ministramos em aula exatamente o que pesquisamos, o que está longe de ser verdade. Um

estudo relativamente recente mostrou que essa correlação inexiste para a maioria dos professores

universitarios. Somente na exceção citada acima ou quando o docente gosta igualmente das duas

atividades a correlação é positiva. Nas outras situações, hâ até correlação negativa na variéryel

tempo, pois o tempo gasto em preparação ou em sala de aula é visto como desperdiçado em tempo

de pesquisa. Paradoxalmente, quem gosta de pesquisa eventualmente amplia seu tempo nessa

atividade ârs expensas de atividades familiares ou de lazer.2a

Logo, essa avaliação para a escolha de um Titular deverá privilegiar algum dos itens listados.

Historicamente, a balança pendeu para o número e o tipo de publicações (mais o número do que o

tipo ou qualidade, provavelmente). Até porque geralmente usa-se alguma medida modema de

qualidade dos textos publicados (índice h, p.ex.). Ao longo do tempo, para aumentar o volume de

publicação, passam-se então a ser usados vários artifícios, desde o chamado "salami science",

passando por consórcio de autores e a multiplicação de artigos (autoplágio)." Também foi criada

uma indústria de periódicos e congressos, passando por combinação de editores de revistas

diferentes para citações cruzadas como forma de aumentar o índice h da publicação (o cartel

econômico em versão acadêmica) 26

23 Yer www.usp. brlsecretaria/?page:id:868
24 Yer Marsh, H W & Hattie, J (2002): "The Relation Between Research Productiviy and Teaching Effectiveness" in

The Journal ofHigher Education 73(5), September/October 2002
25 Sobre estes assuntos,yer a sequência de posts no blog Ciência Brasil. (Friso que já fui vítima do consórcio de

autores e há um artigo com meu nome que não reconheço, não consta no meu currículo Lattes ou no Google
Scholar - uma linha no Lattes não pode ser tudo nesta vida)

26 Novamente, sobre esses assuntos, ver o blog Ciêncra Brasrl que fez uma excelente cobertura sobre esses assuntos

Infelizmente, as Revistas detectadas fazendo esse "cartel" eram brasileiras
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As bancas também passaram a ser uma questão-chave nos concursos de Titulares. Há duas

possibilidades para um docente Político ser aprovado em uma banca: a maioria desta ser composta

por Titulares Políticos ou o candidato fingir-se Acadêmico. A banca de um concurso de Titular é

votada pela Congregação de cada Unidade. Quando os Titulares Acadêmicos recusam-se a

participar dos colegiados, abre-se a possibilidade de a maioria de uma banca ser composta por

Políticos. Isto gera uma espécie de "efeito Mateus" dos Políticos nas Congregações, o que gera mais

bancas políticas etc.27 Uma outra forma de influenciar a composição de bancas é a fixação da data.

Basta determinar uma data na qual os Titulares Acadêmicos não possam comparecer, desde que os

suplentes na lista sejam Políticos (note-se que, a princípio, não há nada ilegal nesse procedimento,

embora o usual seja derxar a própria banca coordenar-se em relação a isto). Portanto, a mensagem

aos Titulares Acadêmicos é simples: dedicar-se apenas à pesquisa e acreditar que a ciência vencerá é

entregar a Universidade à mediocridade.

O segundo ponto sobre os concursos para Professor Titular é o chamado risco moral (moral

hazard). Neste caso, o candidato (docente) altera seu comportamento após tornar-se Titular. Em

economês, há uma assimetria informacional até o final do concurso: o candidato sabe que é Politico,

mas a banca o considera Acadêmico ts Em parte, isto é possível graças à "cultura do Lattes". O

volume de artigos publicados pode ser aumentado de várias formas,2e os currículos podem ser

ampliados com inclusão até de notas de aula, relatórios para comissões e prêmios irrelevantes.r0

Ademais, contar artigos ou apenas checar o índice h (que não é um bom indicador quando usado

para um indivíduo)rr é sempre mais fácil do que lê-[os e avaliá-los (isto vale também para a

contratação de docentes para qualquer Universidade Pública). Por último, mas não menos

importante, há sempre o componente político e mesmo idiossincrasias pessoais no julgamento das

27 Sobre "efeito Mateus", ver a coletânea de ensaios de Robert King Merton: "Ensaios de Sociologia da Ciência"
(São Paulo: Editora 34,2013) O sociólogo americano estudou porque alguns autores e trabalhos são mais citados
do que outros. Um dos motivos é o efeito Mateus: quanto mais um texto é citado, mais ele será citado Nem sempre
o texto mais citado é o mais importante puaârea de pesquisa em questão, bem como às vezes o autor mais citado
não é o pioneiro no desenvolvimento do modelo ou teona

28 Para maiores detalhes dos conceitos de Economia discutidos nesta seção, ver Besanko, D. et al (2004): Economics
of Stragegy (Hoboken: Wiley, 2005) e Milgrom, P. & Roberts, I (1992). Economics, Organi:ation & Management
(Upper Saddle River: Prentice Hall,1992)

29 Yer notas 25 e 26 acima Nesse mesmo blog, ver a discussão sobre como o aumento de publicações de

pesquisadores brasileiros tem sido acompanhado por uma diminuição do número de citações por artigo
30 Premiação acadêmica é um capítulo a parte no embelezamento de currículos. A maior parte das pessoas quer

reconhecimenlo ante mortem. Na área de Economia, ninguém deseja sair desta vida para entrar na História do
Pensamento Econômico Daí a existência de prêmios como o "paranobel" de Economia. Mas a triste verdade é que

somente a posteridade separa os grandes cientistas dos outros. Quando todas as disputas pessoais ou confrarias de

citações por amigos estiverem literalmente enterradas no cemitério, poderemos constatar quem de fato contribuiu
para a Ciência.

3 1 Se for para usar um único indicador, talvez seja preferível usar o indice h dividido pelo total de publicações, o que

dá a medida de quantos artigos são necessá'rios para obter aquele número de citações Isto tem a vantagem de

eliminar vários artigos sem importância e impedir o uso da estratégia de consórcio de autores.
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bancas.

Ao ignorar o aspecto político de qualquer organização, os Titulares Acadêmicos permitirarn a

formação de uma massa crítica de Titulares Políticos nos colegiados. A questão agora é se a USP já

atingiu o "ponto de não retorno" (tipping point) dessa massa crítica, o que impediria qualquer

reforma em direção aos princípios dos seus fundadores.

Dado o formato da carreira atual na Universidade, é possível perguntar de onde surgiram esses

candidatos a Titulares Políticos. Como frisado anteriormenle, hâ o risco moral dos candidatos

comportarem-se de uma forma (acadêmicos) e serem de outro tipo (políticos). Mesmo assim, se a

seleção no início da carreira for o mais precisa e rigorosa possível, isto reduziria o número de

Docentes Políticos que sejam Doutores ou Livre-Docentes (Associados) disponíveis na

Universidade. Aqui é preciso lembrar que o concurso para docente da USP é um dos mais dificeis

que conheço. Mas não é perfeito, naturalmente. Sempre há formas de burlar as regras (tudo dentro

da legalidade, ao menos em termos formais). O que nos leva a uma questão ontológica: por que ser

"Professor da USP"?

Em regras gerais, Max Weber já tratou disso nas suas palestras "A Política Como Vocação" e "A

Ciência Como Vocação",32 mostrando que professores não são políticos. Em termos mais modernos,

há que se levar em conta a divisão social do trabalho, o status das profissões, a cultura local e as

questões pessoais Gunnar Myrdal, tratando apenas dos economistas e Russell Jacoby e Robert

Wolff já discutiram como a profissionalízação da Universidade moderna levou à criação do

emprego de docente, no sentido mais estreito do termo.33 Como toda profissão, passou a ter regras,

exigências etc. Jacoby em particular mostra que houve uma espécie de "guetização" dos chamados

intelectuais, que cada vez mais adotaram uma linguagem própria (o jargão), publicações próprias e

regras para avançar na caneira (e tornararn-se cada vez menos intelectuais). Wolff mostrou que

essas regras para avançar na carreira levaram a uma proliferação de títulos. Em especial, Wolff

criticou as inúmeras teses de doutorado que não podem ser chamadas honestamente de uma

contribuição inédita e relevante para a ciência. Daí Myrdal mostrar que cada vez menos

economistas interessam-se por grandes problemas científicos, preferindo ficar no discurso de

"colocar mais um tijolinho no muro da ciência." r*'35

32 Weber, op. cit. Yer nota 16 acima
33 Ver "Contra a Corrente: ensaios críticos em economia", de Gunnar Myrdal (Rio de Janeiro: Campus, 1973); "Os

Últimos Intelectuais", de Russel Jacoby (São Paulo. Trajetória Cultural/ Edusp: 1990) e "O Ideal de Universidade",
de Robert Paul Wolff (São Paulo: Unesp, 1993)

34 Para uma discussão específica em Economia, ver o apêndice do meu t'vorking paper "Noþs para uma Crítrca
Institucionalista da'Nova Economia Institucional'" (pp a0-5 1)

35 Donald Braben mostra como a institucionalização da pesqursa levou a essa situação e sugere novas fomas de

organização da pesquisa para quebrar o marasmo da ideologia do tijolinho Ver o seu livro "Ser Cientista: O espírito
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Sobretudo, a docência universitaria em escolas renomadas p¿rssou a ser uma profissão com

status elevado na maioria das sociedades ocidentais. No caso brasileiro, um professor de

Universidade pública tem um status relativamente alto entre as profissões Claro que nem todas as

areas existentes em uma Universidade têm o mesmo status. Isto se reflete de uma forma simples:

quando o docente é de uma itreavalorizada, costumadizer que é, p.ex, "professor daMedicina da

USP"; quando a área não tem tanto prestígio, passa a ser simplesmente "professor da USP". Além

disso, as Universidades públicas em geral e as estaduais paulistas em particular durante décadas

tiveram alguns dos atrativos comuns ao serviço público brasileiro: estabilidade no emprego,

aumentos salariais sem nenhuma correlação com o desempenho na função e aposentadoria integral

(esta não mais existe).

Tudo isto somado provavelmente atraiu para a carrerra pessoas com poucos rnteresses em

termos de pesquisa de ponta ou ensino acadêmico de alto nivel, gerando o que em economia é

chamado de problema de seleção adversa combinada com a questão do agente-principal Esse tipo

de questão surge quando alguém trabalha em nome de outra pessoa. Notadamente, é o caso de

executivos que atuam no lugar dos donos (acionistas). Neste caso, há o problema de alinhar os

objetivos dos acionistas com os dos executivos. Supostamente, os acionistas desejam maximizar

seus lucros, enquanto os executivos desejam obter a maior remuneração possível para o seu

trabalho. No caso específico das Universidades Públicas, o problema surge porque o principal (no

caso da USP, o Poder Executivo em nome da população paulista) não é capaz de explicitar quais são

seus interesses ou, pior, os interesses são políticos antes de serem acadêmicos - desde que haja

vagas para alunos de graduação e um certo número de diplomas ao final do ano com o mínimo de

recursos, estará tudo bem. - Do ponto de vista dos docentes não-vocacionados, isto pode levar ao

uso da Universidade para outros fins. Geralmente, a crítica é feita as chamadas Fundações, que

congregam docentes que usam parte do seu tempo em atividade privada em troca de pagar uma taxa

à Universidade. Mas pode ser estendida a docentes que atuam em partidos politicos, sindicatos etc.

que também usam o nome da Universidade.36 Logo, os que são docentes por curiosidade científica e

ou vocação didática passam a ter colegas com pouco ou nenhum interesse nessas questões, fruto da

de aventura em ciência e tecnologia" (Campinas: Papirus, 1996)
36 Nos cursos mais técnicos em que a maioria dos alunos exercerá alguma função eminentemente técnica quando

formados, essa atuação fora da Universidade é fundamental Os abusos devem ser coibidos, mas a ideia geral não

pode ser perdida, sob pena de piorar a formação dos alunos. Note-se que há estudos criticando o
"protèssor/consultor", mas não encontrei nenhum criticando o "professor/ativista partidário". Para uma discussão

sobre as diferenças entre consultoria e docência em Administração, ver "Seriam Os Consultores Astronautas?" Para
um modelo crítico desse problema, ver Faria, J R (2001): "Rent Seeking in Academia: The Consultancy Disease"

ln The American Economist 45(2):69-74.
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seleção adversa.3T

Isto gera o que aparece na literatura em Administração como "hipocrisia organtzactonal": o que

os dirigentes da empresa dizem e pregam não corresponde ao que fazem.38 Os funcionarios que

seguirem as palavras dos chefes têm diminuída a possibilidade de progredirem na carreira ou

receberem aumento salarial. No caso da Universidade, os docentes que realmente se dedicam ao

trabalho científico original e à atuação didática (mais no primeiro caso) sentem que a Instituição

não cumpre o seu papel e que seu trabalho não é reconhecido. Daí Weber citar Dante e lembrar

àqueles que pretendem ingressar em uma Universidade para se dedicar ao trabalho cientifico:

"deixai aqui toda a esperança".

Como regrageral, é possível assumir que, quanto maior for aproporção de Titulares Políticos,

maior a probabilidade de contratação de professores com outros interesses que não docência e

pesquisa e, portanto, maior a hipocrisia organizacional. Esta se revelará sobretudo no discurso de

autoridade, sempre presente quando a qualidade acadêmica não é reconhecida pelos colegas. Dai a

titulação terminar por ser usada da mesma forma que os reis usavam o seu direito divino de

governar Locke mostrou que esse argumento não faz sentido, pois não podemos remontar as

linhagens nobres até Adão.re Talvez fosse o caso de lembrarmos que não podemos remontar as

linhagens dos Titulares até a Academia Platônica ou mesmo até os fundadores da USP. Esse direito

divino não existe e em ciência o pior argumento é o de autoridade.ao Daí é possível sugerir outra

regra geral: quanto mais institucíonalizada for a atividade de pesquisa, maior será a rejeição a ideias

novas. É a história do trjolinho, como sempre.u'

Outra forma de revelar a hipocrisia organizacional está na contratação de novos docentes. não

haverá incentivo para contratar docentes orientados para pesquisa de ponta. Provavelmente, haverá

a dominação da cultura do Lattes, a busca por pessoas que façam a ciência normal, dentro dos

paradigmas já estabetecidos e sem compromisso em ampliar as fronteiras teóricas.a2 Serão

3'Ì Yer nota 28 acima
38 Ver Philippe, TW & Koehler, J W (2005): "A Factor Analytical Study of Perceived Organizational Hypocrisy" In

S.A.luL Advanced Management Journal 10(2): 13-20.

39 Ver o "segundo Tratado Sobre o Govemo" (1690), de John Locke (São Paulo: Abril Cultura, 1978 - coleção "Os

Pensadores", 2a. ed) e o livro de Alexis Tadié: "Locke" (São Paulo: Estação Liberdade,2005 - col "Figuras do

Saber")
40 Com o currículo Lattes, será possível ao menos traçar ahereditariedade intelectual via as relações de orientação Se

houver registro das bancas de titulação, talvez até mesmo a hereditariedade político-acadêmica seria rastreável

4l Ver a discussão de George Stigler (em "O Intelectual e o Mercado", Rio de Janeiro: Zahar, 1987 - especialmente a

parte 1: "Principalmente Sobre Universidades"), sobre como a rejerção a novas ideias pode ser apenas uma forma
de defender a própria carreira, pois novas ideias podem tornar obsoletos determinados conhecimentos Como
justificar uma linha de pesquisa que já foi superada por uma nova teoria?

42 Yer o célebre livro de Thomas S Kuhn, "A Estrutura das Revoluções Científicas" (São Paulo: Perspectrva: 1975),

bem como "A Tensão Essencial" (Lisboa: Edições 70, 1989) e, para os economistas, o trabalho de Mark Blaug,
"Metodologia da Economia" (São Paulo: Edusp, 1993 - col "Biblioteca de Economia")
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preferidos os que se dispõem a dar os mesmos cursos de sempre, sem muitos questionamentos. Daí

a preferência por ex-orientados, que se integrarão aos grupos de pesquisa existentes, sem almejar

novas linhas de pesquisa. Novamente, trata-se de seleção adversa em relação aos supostos ideais da

Universidade Uma questão correlata que surge é o número de membros em um departamento e,

também em gmpos de pesquisa Em termos de melhoria da qualidade da pesquisa, há um limite para

isso. Ralph Kenna e Bertrand Berche estudaram isto e mostraram que há limites inferior e superior

para que o acréscimo de membros melhore a qualidade da pesquisa em um grupo (ou

departamento).43 Mas alogica prevalecente quando o número de vagas de professor Titular é função

em grande parte do número de docentes é ampliar ao máximo este número. Assim, quando se faz a

média por grande área ou por Universidade, isto mascara a ineficiência dos grandes departamentos.

Finalmente, é necessário lembrar que esta dicotomia entre Professores Titulares é feita para fins

didáticos: a distância entre Titulares Acadêmicos e Políticos é um contínuo. Além disso, há sempre

a questão das circunstâncias: há aqueles que desistiram de fazer ciência de alto nível, seja por

questões universitarias ou pessoais. Como o aumento salarial por titulação é perene, não há

incentivo monetario que baste (mas sempre haverá caminhos fora da Universidade, seja via

Fundações, seja via atividade política), embora possa haver pressão de grupo. Unidades com mais

tradição em pesquisa de excelência provavelmente tem Titulares Acadêmicos mais engajados em

pesquisa. O que pode ser ruim para a Universidade como um todo, pois estes terão menos tempo

para as questões administrativas, como já discutido.

Na atual circunstância, os Titulares Políticos estão jogando a sua última cartada'. pedir mais

dinheiro em troca de mudança futura e a auditoria, ou tentar obter mais dinheiro alegando contas

mal feitas nos repasses do governo do Estado. A mistura da discussão da situação financeira com

ameaça de perdermos nossa autonomia administrativa é puro engodo. Trata-se da velha técnica

Lampedusa'. fazer alterações cosméticas e manter tudo como está. Se o governo de São Paulo ceder,

o status quo estarâ salvo e os Titulares Políticos e seus irmãos siameses, a oposição "democrática",

continuarão seu debate inútil na Universidade

Qual a solução possivel? Imagino que há tantas o quanto houver de cabeças pensantes na USP

A que se segue na próxima seção é o que chamei de "meritocracia radical". Imagino que haverá de

desagradar os dois maiores lados do debate atual: os que se beneficiam da situação atual e sua

oposição dita "democrí¡tica" A meritocracia que proponho teria o mesmo efeito imaginado por

Marx em "A Dominação Britânica na Índia". Afinal, a meritocracia é um veneno para o regime de

castas baseado em titulação.

43 Kenna & Berche, op. cit.
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3. Ervr Deppsa Dn MEnrrocRAcrA Raorcnr-

Nas seções anteriores foi discutida como a atual estrutura de governança da Universidade de

São Paulo levou à crise atual. Mostrou-se que o está sendo chamada de "crise financeira" tem

múltiplas causas que estão interligadas.

Porém, a USP continua a figurar em rankings que avaliam Universidades, há varios docentes

com publicação expressivana sua respectivaârea de atuação (refiro-me mais à qualidade do que à

quantidade), uma parte significativa dos seus cursos de graduação apresenta mais de l0 candidatos

por vaga e ser Docente nesta instituição ainda rende prestígio em vários grupos sociais. Dito de

outra forma. a governança geral é falha, os Titulares Políticos são maioria nos colegiados e cargos

de direção, mas ainda há espaço para recuperação.

Nesta seção é proposta uma reorganização da governança a partir de uma discussão do que seria

o trabalho acadêmico na USP. Para quem conhece Planejamento, Estratégia, Economia e ou

Administração Geral, o que se segue é uma sistematização do óbvio. Porém, como qualquer

cientista político lembraria, na política mais do que em qualquer outra área da ação humana, "os

homens fazem sua própria história" de acordo com as circunstâncias.a Por mais que uma ação seja

planejada, há sempre o imprevisto, a oposição de outros etc a5 O mesmo vale para as instituições

humanas, sejam organizações sociais, empresas, igrejas ou qualquer outro empreendimento humano

regido por regras formais ou informais. Como já dito acrma, política é parte integrante da vida

organizacional. As regras, cultura e regulamentos uspianos são, pois, frutos da ação política de seus

membros ao longo de 80 anos de existência da Universidade Logo, o resultado final e que

desemboca na crise atual é uma mistura de propostas acadêmicas e ambições pessoais mediadas

pelos limites institucionais.

É necessario que a USP determine de uma vez por todas qual é a sua missão. Por que a USP

existe? Se a USP terminar amanhã, qual será o impacto disso para a sociedade paulista em particular

e para a brasileira em geral? Dependendo de quem responder, a resposta será diferente: queda nas

matrículas de graduação e pós-graduação, menos pesquisas e artigos publicados, menos

atendimentos nos hospitais universitarios etc. Se os fóruns de comentários dos sites de noticias

44 Creto que alguns leitores já reconheceram a referência à lamosa frase de Marx em "O 18 Brumário de Luis
Bonaparte" Também seria possível usar a adaptação famosa de uma frase de Ortega y Gasset: "o homem é ele e

suas circunstâncias" (ver esta edição facsimile, pp 42-43)
45 Dai haver planos de contingência na estratégia militar, previsões "melhor, pior e mais provável" em Engenharia e

Administração etc. Nesse sentido, a frase atribuida a Eìsenhower é definitiva: "Planejamento é tudo, planos não são

nada" (aqui está a versào em inglês) O problema nas organizações é que sempre há ganhadores intemos mesmo
com planos fracassados E o status quo qve impede a mudança e ou o reconhecimenlo do fracasso
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brasileiros forem parâmetros, haverâ festas de boa parte da população que não compreende

exatamente o que faz a Universidade. Mas se somos uma Escola na acepção mais ampla dapalavra,

não podemos culpar a população e sim, nós mesmos, que não deixamos claro a importância da USP

para a sociedade em geral.

Suponhamos um experimento mental, em que a missão da USP seja ser a primeira Universidade

brasileira em docência, pesquisa e extensão - o famoso tripé uspiano. - O que seria ser esse

'þrimeira"? É neste ponto que a confusão começa e não tem prazo para terminar. Como não

sabemos, não temos como ser meritocráticos. Suponhamos que isto signifique o maior número de

publicações em revistas internacionais por ano (pesquisa); o maior número de atendimentos em

Hospitais universitários (extensão, apenas por exemplo) e o maior número de alunos graduados por

ano entre as Universidades públicas brasileiras. A partir disso, seria possível definir o que deve ser

feito em cada ërea (por Unidade, por departamento etc ). Logo, seria possível definir o que cada

professor e funcionario deveria fazer, quantos prédios deveriam ser ocupados, estimar custos etc.

Note-se que "definir meta" neste contexto não é impor uma meta de cima para baixo. Qualquer bom

manual de Introdução à Administração explica que esse tipo de abordagem demanda uma pactuação

de meta entre chefia e funcionários.

Frise-se que o tripé uspiano pode ser um caso clássico de "miopia de marketing" (expressão

criada por Theodore Levitt) Amissão daUSP é criar e difundir conhecimento. Tudo que não cria

ou difunde conhecimento ou é atividade-meio ou não deveria ser realizado. Se aplicarmos esta ideia

às instituições uspianas, acredito que descobriremos vários formas de cortar gastos e economizar

dinheiro do contribuinte paulista. Outro ponto importante é que usando essa abordagem levittiana,

perceberemos que em alguns casos prédios e aulas expositivas talvez não sejam mais necessárias

para cumprirmos nossa missão. Ou mesmo cursos de extensão presenciais - cursos on-line lalvez

fossem um meio para atingirmos milhões de brasileiros e cidadãos de língua portuguesa ao redor do

mundo.a6 Esse tipo de curso encontra resistências de varias formas: algumas são válidas, outras são

apenas uma espécie de fetichismo de prédio ou fetichismo de sala de aula. Ou, talvez, medo da

obsolescência.

A vantagem desse tipo de abordagem "missão/objetivos/metas" é permitir checar se as metas

foram atingidas. Isto permitiria entender os motivos de eventuais insucessos, apresentar correções e,

até, alterar metas que se mostrarem irrealistas Como bônus, isto ajudaria a impedir da Universidade

para o uso político-partidário, ou para fins pessoais, ou qualquer outra finalidade não-acadêmica.

46 Sim, inglês é a língua franca da ciência Mas neste ponto especifico estou tratando de difusão de conhecimento aos
que jamais frequentarão a USP como alunos.
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Outro ponto importante é termos algo comum em areas técnicas (Administração, Engenharia etc.):

uma lista de "melhores práticas". Dado o controle na reahzaçáo dos objetivos, poderíamos ter uma

lista dos docentes, departamentos e Unidades da USP que excederam suas metas. O que estes

ftzeram? Claro que algumas práticas serão específicas de cada ërea de conhecimento, mas outras

poderiam ser extrapoladas às demais Unidades da Universidade, tanto em relação às atividades-fim

quanto em relação às atividades-meio. Não seria um treinamento do tipo "ir para ver e ser visto",

para bajular o chefe, para que quem ministrou o treinamento possa incluir uma linha no Lattes.

Teria objetivos específicos e, claro, os resultados também poderiam ser verificados.

Finalmente, poderíamos apresentar um balanço paraa população mostrando o que fizemos e o

que ainda precisa ser ferto. E mais. poderiamos ter um diálogo com o Govemador e a Assembleia

Legislatrva, os legítimos representantes da população, sobre a nossa missão e nossas metas. Se o

Govemador desejasse um aumento do número de alunos de graduação, p.ex., teríamos exatamente a

medida de quanto isto custaria em termos de dinheiro, gente e espaço físico (por area). (Em

contrapartida,haveria a possibilidade de cobrança pelos resultados obtidos).

Meritocracia radical seria, então, a medida da atuação de cada professor ou funcionário para que

as metas acima fossem atingidas. Mas aqui o status En faz a sua parte. As associações de classe de

professores e funcionarios e os grêmios estudantis batizaran esse tipo de discussão de

"produtivismo". Devemos ser julgados por... Nós mesmosl De preferência, com "amor" e

"compreensão", sem usar números ou abordagens "positivistas", já desacreditadas por estudos mais

modernos em filosofia da ciência etc. A população que pague seus impostos e aceite o que

magnanimamente lhe concedemos. Segundo essas Associações, educação não é mercadoria, mas

ainda não conheci nenhum uspiano pós-modemo adepto da avaliação pelo amor que abrisse mão do

contracheque ao final do mês.47

Se tivermos metas claras, poderemos saber como deve ser a nossa organização (Faculdades,

Institutos, Departamentos etc.). E, sobretudo, permitiria à Universidade manter uma estrutura

flexível que pudesse ser alterada na medida em que a missão e as metas mudassem ao longo do

tempo. Para isso, seria necessaria uma modernização no processo de criação e eliminação de

disciplinas, cursos de graduação e até mesmo departamentos.tt Não há sentido em manter

disciplinas nas quais ninguém se matricula ou cursos sem procura. Aqui, é mister explorar a

questão: sim, a Universidade não tem fins lucrativos. Logo, não se trata de "fechar cursos que dão

47 Segundo Marx & Engels, educação é mercadoria, sim Afinal, lodas as relações sociais no capitalismo tendem a se

tornar monetárias (pensem nas camisetas de Che Guevara com chapéu do Mickey, p ex )
48 A criação e extinção de disciplinas e departamentos acontecem às vezes na Universidade, mas a burocracia e o

tempo gastos para isso não permitem que se caracterize esse processo como "flexível"
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prejuí2o". Trata-se, isto sim, de ottmizar recursos públicos.ae Assim, cursos considerados

fundamentais para a missão da Universidade seriam mantidos, mas talvez o número de vagas possa

ser diminuído. Quanto a extinção e criação de departamentos, novamente isto afeta diretamente a

estrutura de poder da Universidade, pois todo departamento deve ter Professores Titulares em seus

quadros. Atualmente, sua manutenção tem mais a ver com a política universitária com "p"

minúsculo do que com critérios Acadêmicos (com "a" maiúsculo).50

Isto também permitiria a separação clara das atividades-fim das atividades-meio. As primeiras

seriam as que concorrem diretamente paraa execução das metas; as últimas as atividades de apoio

para que as primeiras aconteçam. Nesse sentido, a maioria dos cargos de chefia e de presidência de

comissões seria atividade-meio. Logo, ficaria sem sentido os mais titulados exercerem esses cargos,

se sua titulação é fruto principalmente de trabalho acadêmico e, mais especificamente, de trabalho

de pesquisa. Por outro lado, todos os chefes seriam avaliados pela capacidade de facilitar os

docentes na execução das atividades-fim Departamentos poderiam fixar cargas flexiveis de

docência em troca de mais ou menos pesquisa dos docentes (finalmente ser um bom professor em

sala de aula seria compensatório). Quanto as atividades de pesquisa, seria possível f,xar metas mais

precisas para pesquisa e publicação em relação ao mero número de artigos (como primeira

consequência, a corrida para aumentar publicações e os informais "consórcios de autores" - sic)

seriam desestimulados.sr Outra consequência seria que não faria sentido premiar por antecipação

quem ocupasse cargo de chefia (o chamado adicional por cargo ou função) ou mesmo a acumulação

desse ganho após o término do mandato.Talvez o ideal fosse apenas pagar o adicional ao final do

mandato, caso as metas fossem cumpridas... Ops!

A isonomia seria a primeira vítima dessa meritocracia radical. Pois quem trabalha menos

deveria receber menos, perdoem-me por enfatizar o óbvio. Afinal, "de cada um de acordo com sua

49 Na [iteratura marxista recente, há alguma discussão sobre o conceito de "menos-valia': uma atividade econômica
que retira valor econômico do sistema (ao contrário da "mais-valia"). Estruturas estatais que não valem o imposto
que lhes sustentam seriam um bom exemplo de "criação de menos-valia". Ver o livro de Meghnad Desai, "A
Vingança de Marx" (São Paulo: Códex, 2003)

50 Ainda sobre departamentos, a USP atualmente mantém duas Unidades sem departamentos: IAU em São Carlos e

EACH, conhecida como "USP Leste". A primeira foi criada por docentes que faziam parte de uma Unidade com
departamentos. A segunda . Talyez baste mencionar que sua criação e administração foram bastante contwbadas
até o momento em que escrevo este ensaio O ponto importante aqui é a ausência de normas e regulamentos claros
para permitir o correto funcionamento de uma Unidade sem departamentos Provavelmente, a criação desta última
foi feita pelos Titulares Politicos Para uma discussão mais isenta sobre a criação da EACH, ver Garcia, S G &
Carlotto, M C (2013): "Tensões e contradições do conceito de organização aplicado à universidade: o caso da
criação da USP-Leste" ln Araliação l8(3).654-687

51 A resposta padrão para esse tipo de proposta é que ignora a peculiaridade de cada ârea de estudo Pelo contrario,
e g., se uma pesquisa demorar cinco anos para ser realizada, seria þossível estimar o que deveria ser feito ano a ano,

ainda que não houvesse o resultado final ou uma publicação Qualquer projeto financiado por agências de fomento
deve ter relatórios parciais. Por que seria diferente na própria Universidade?
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capacidade, a cada um de acordo com a sua necessidade".52

Outra vítima dessa meritocracia radical seria a burocracia. Não se trata aqui de eliminar a

burocracia weberiana, no sentido de regras impessoais para impedir o predomínio da vontade

exclusiva do Rei ou da cultura de favores tão latina. A burocracia a ser eliminada é aquela no

sentido caricato de papéis e relatórios preenchidos e transportados de um lado para outro. Definida a

missão e os objetivos, seria possível informatizar se não toda, a maioria da papelada uspiana atual.

Daí que seria possível, via sistema informatizado, saber com quem e onde está cada relatório,

parecer etc. A burocracia que serve para perder tempo e estourar prazos seria diminuída, porque

seria fiícil identificar quem exatamente está fazendo o quê. Com isto, seria possível verificar em

quais setores há falta de funcionários e quais estão superdimensionados.

Uma forma tipicamente uspiana de burocracia são as reuniões de comissão. As reunrões dos

colegiados e comissões estatutárias são uma feita para que assuntos inúteis consumam tempo e os

temas importantes sejam esquecidos. Há varias técnicas para impedir o debate. pautas mal escritas,

a ordem dos itens de discussão, remarcar o horario das reuniões sem consultar membros, uso

abusivo do recurso de extra-pauta, deixar assuntos relevantes para reuniões extraordinarias

marcadas em datas fora das combinadas com os membros etc 53 Como os docentes interessados em

ajudar, mas que tem na docência & pesquisa sua principal motivação revezam-se nessas comissões,

estas tornaram-se os loci preferidos do Trtular Político e dos docentes que pretendem seguir seus

passos. Af,nal, Docência & Pesquisa não são preocupações dessas pessoas. Com isso, os docentes

não-políticos são sempre minoria nesses Colegiados. Além disso, quando finalmente aprendem

como funcionam esses truques, o mandato já está no fim, bem como sua paciência. E assim, os

Titulares Políticos perpetuam-se nas comissões onde está o poder de alterar os destinos da

Universidade sa

Esta proposta de meritocracra radical mudaria isto. Pois se temos objetivos claros, métncas para

acompanhar sua execução e um sistema informatizado com eliminação de papel, as comissões e

colegiados deveriam funcionar de forma completamente diferente. Toda a pauta e sua

correspondente documentação estaria on-line. Tudo o que fosse votação burocrática poderia ser

votada com antecedência, mediante uso da combinação senha/e-mail/número USP do membro do

52 Karl Marx & Friedrich Engels: "Manilesto do Partido Comunista"
53 Escrevo com conhecimento de causa, pois dadas as características da Unidade onde trabalho, já participei como

membro titular ou suplente de: Congregação (órgão máximo das Unidades Uspianas), Comissão de Graduação,
Comissão de Cultura e Extensão, três Comissões de Curso de Graduaçào, uma Comissão de Curso de

Pós-Graduação, além de Comissão de Biblioteca e outras atividades administrativas, quando indicado pelos dois
primeiros Diretores da Unrdade Atualmente, "parei com as drogas": não participo de nenhuma Há um limite para
paciência e, afinal, tornei-me Docente da Universidade de São Paulo para fazer pesquisa de nível internacional e

ministrar boas aulas. Dom Quixote não era professor.
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colegiado. Assim, saber-se-ia quem votou em quê Poderia haver espaço para uma breve

apresentação de motivo para o voto. Logo, todos os afastamentos, pedidos de licença, dispensa de

pré-requisitos, alterações de disciplinas etc. já seriam votados sem a necessidade de presença fisica.

Os Colegiados seriam reunidos apenas para assuntos importantes e para discutir e rever metas e o

trabalho das respectivas chefias. Ninguém conseguiria se esconder em votos por aclamação ou atas

omissas. As próprias reuniões durariam menos tempo. Como seriam discutidos assuntos

importantes, a mediocridade e a hipocrisia seriam facilmente desmascaradas no debate. As atas

seriam simultaneamente mais completas em termos de informação e menores em tamanho (outro

truque para impedir transparência dos colegiados é falar bastante, pedir para o blablablá constar na

ata e assim soterrar o que é importante no quarto parâgrafo da vigésima oitava página. Ninguém que

trabalha a sério tem tempo para ficar lendo esse tipo de ata).Talvez assim os Titulares Acadêmicos

e os docentes preocupados com os n¡mos da USP pudessem voltar aos colegiados.

Para esta meritocracia radical funcionar, seria necessario ampliar a transparência da

Universidade. A USP já é bastante transparente. Por exemplo, os regulamentos estão disponíveis

on-line e a maioria das pró-reitorias fomece bastante informação. Mas por não sei qual motivo, há

um conjunto de informações que não estão disponíveis: o que fazem os docentes da nossa

instituição? Há um sistema chamado Tycho que permite a consulta a vários dados da atividade da

USP. Acredito que é um dos mais transparentes dentre as Universidades Públicas brasileiras. Pois

bem. esse sistema não permite que seja consultado o quanto de aulas na graduação cada docente

ministra, bem como o docente de uma Unidade não pode consultar todos os dados de outra

Unidade. Assim, uma medida de transparência seria deixar todo o sistema aberto para consulta ao

menos entre os membros do corpo docente, para que a fiscalização se desse interpares. Somente

conflitos mais sérios seriam levados às chefias, coordenações etc. Isto também desmontaria as

eventuais trocas de favores na distribuição de carga didática, fonte interminável de conflitos entre

docentes." Uma questão paralela àcarga didática é a existência de disciplinas e cursos com baixa

54 Os truques para dominar colegiados, assembleias etc. são velhos e usados desde sempre (ver como radicais
tomaram conta do Parlamento na Revolução Francesa, a ascensão dos sovietes, ou o macaftismo no Congresso
Norte-Americano. Há exemplos para todos os gostos ou ideologias)

55 Há alguns anos, quando eu era um jovem e ingênuo docente uspiano, aparfir do sistema Tycho fiz um levantamento
de todos os créditos, número de alunos e de disciplnas ministrado por docente em minha unidade. Agrupei os

resultados por curso de graduação, troquei todos os nomes por "Professor l, Professor 2 etc" e postei o resultado
no e-mail coletivo da Unidade Como representante dos Doutores na Congregação, acreditei que isto contribuiria
para o debate Nunca foi tão fácil fazer inimigos e alienar as pessoas Fui criticado pelos colegas, mas ninguém
contestou os dados. E, claro, o número de disciplinas e a alunos por professor continuou desequilibrado, sem que a
Comissão de Graduação sequer levasse em conta o estudo (apenas protestos formais contra a minha "atitude
antiética" etc) Graficamente, a distribuição de alunos e ou disciplinas era quase puetiana, o que mostrava a

falência do princípio de usar apenas créditos como critério para distribuição de carga didática Fico a imaginar
como será essa distrìbuiçào em toda a USP, mas acredito que jamais terei acesso aos dados. Depois, para aqueles
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procura.56 Se houver algum tipo de flexibilização nisso, seria possível realocar professores sem

novas contratações. Mas então, aqueles com poucos alunos agorateriam salas com muitos alunos...

Com a informatização completa dos trabalhos da comissões, disponibilização rápida de atas,

acompanhamento on-line de processos burocráticos disponíveis a todos os docentes e o sistema

Tycho completamente aberto aos colegas,sT seria difícil burlar a meritocracia radical. Como disse o

falecido juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-americana: "dizem que a luz do Sol é o

melhor desinfetante. a iluminação pública. o guarda mais eficiente".

Finalmente, seria interessante realizar um convênio com o Tribunal de Contas do Estado para

fazer auditoria permanente nas contas da USP. Esse convênio deveria incluir uma cláusula para

auditorias surpresa sobre execução de planos e metas em departamentos, p.ex. Em paralelo a isso, a

Ouvidoria deveria ser totalmente independente da Reitoria e do Conselho Universitário. Há conflito

de interesse quando o Ouvidor é nomeado pelo Reitor (que certamente escolhe alguém de sua

confiança): a Ouvidoria poderá resolver problemas comezinhos, mas dificilmente encaminhará ao

Judiciario uma denúncia grave contra um Reitor. Transparência e Controle são irmãs gêmeas da

Meritocracia Radical. De certa forma, seria uma espécie de separação de poderes na Universidade:

os colegiados proporiam a missão e os objetivos gerais e poderiam analisar os resultados. Ouvidoria

e Tribunal de Contas checariam como e se as metas foram atingidas. Finalmente, a gestão poderia

ser profissionalizada, pois esta não seria a tarefa fundamental dos Docentes.

Se a meritocracia radical for implantada na USP, as suas maiores vítimas seriam os Titulares

Políticos. Seu campo de atuação seria restrito, pois as futricas de corredor e as reuniões

intermináveis seriam dificultadas, a incompetência gerencial seria exposta, a burocracia como arma

contra desafetos seria reduzida, ou Íalvez eliminada, e sua produção acadêmica e capacidade

didática seriam tornadas públicas. Em segundo lugar dentre as vitimas estariam os professores que

se escondem na ampliação do conceito de liberdade de cátedra para não cumprir com suas

obrigações Os funcionários burocráticos no mau sentido da expressão, que apenas conferem,

carimbam e transferem papéis também seriam expostos à luz do sol. Finalmente, as associações

classistas teriam de se renovar e apresentar ideias de melhoria dos projetos universitários, ao invés

de palavras de ordem (os velhos gritos "neoliberal", "não à privat\zação","10o/o do PIB para a

que dizem "dedicar-se mais à pesquisa", que é a defesa tradicional para justificar baixa carga didática, bastaria
cruzar os dados de publicação Mas aí já estamos no ferreno da utopia em termos de transparência Se algum
colega docente da USP quiser acesso a esse simples levantamento, por favor, entre contato comigo identificando-se
E o atualmente sistema Tycho não me permite mais acesso a esses dados de carga horária, mas acredito que isso é

pura coincidência
56 Aqui há ainda uma questão de status mais do que um problema administrativo: aparentemente, a existência de uma

drsciplina sobre algum tema na USP daria "status cientifico" ao tema
57 Ve.¡a-se esta dica para tornar os dados disponiveis mais acessíveis à análise, p ex

Publicado em



t9

educação" etc.).

E é exatamente por isso que o conceito de meritocracia radicaljamais será implantado na USP

4. CoNcr.usÃo Ou O SseasraMsvro UNrysnsnÁ2o

Que fazer, então?

Antes de tudo, ser realista em relação à Universidade Pública em geral e à USP em particular.

Os "velhos bons tempos" jamais voltarão, se é que existiram um dia. O tempo das cátedras ainda é

lembrado (sobretudo em relação à antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a popular

"Maria Antonia")58 com saudosismo. Mas é preciso lembrar também o despotismo dos catedráticos,

o elitismo da Universidade e o fato de que somente algumas cátedras ainda são lembradas como

símbolo de excelência. O resto desapareceu na História. Uma das consequências da reforma

universitária que criou os departamentos foi acabar com esse autoritarismo catedrático, ainda que a

ironia seja que foi executada no auge da ditadura militar no Brasil. Não há nenhum D. Sebastião I

da ciência brasileira entre os antigos catedráticos.5e

É preciso deixarmos o autocentrismo de lado e olharmos paraalém dos muros daraiaolímpica.

Ou seja, não adianta ficarmos sobre os ombros de nanicos, como parece ser a situação atual. Com

internet e celulares que gravam filmes, é difícil manter em segredo dos nossos atos - o segredo é a

principal arma do Titulares Políticos. - Apenas como exemplo, veja-se como aparecemos em alguns

sites: USP vende tudo!,

acadêmicos) de nossos mestres, Comitê de Luta Eachiano e Nakao (SEF USP) - O problema da

EACH (USP-Leste).60 Em contexto diferente e mais sério em termos acadêmicos, mas ainda

discutindo a gestão das Universidades, este blog do Prof. Adonai e o já citado Ciência Brasil

também regularmente mostram vários problemas nas Universidades públicas brasileiras. Hâ até

mesmo o Manual de sobrevivência na universidade: da graduação ao pós-doutorado, de Leonardo

Monastério. Tudo isto veio para ficar. É melhor adotar a potítica de transparência e impedir que a

versão definitiva do que acontece na Universidade fique a cargo daqueles siles mais folclóricos ou

58 Para quem não sabe, "Maria Antonia" é o nome da rua onde estava localizadaaanliga Faculdade de Filosofia da

USP Nesse lugar varios cursos estavam congregados Para uma visão atual, ver este link do googlemaps: Centro
Univesrtário Maria Antonra/ USP

59 Aviso pessoal: sou filho de um ex-professor da antiga Faculdade de Filosofia, que foi orientado e, depois,
contratado pelo Catedrático Prof. Florestan Femandes para a USP Portanto, neste ponto específico estou longe de

ser rsento

60 O Prof Nakao depois justifìcou suas palavras em entrevrsta para o informativo da Adusp Em busca realizada dia
1 I de junho às I lhl5 no Google com a expressão "nakao usp", seis dos dez primeiros resultados apresentados são

ligações ao vídeo sobre a "culpa" da contaminação Ou seja: suas declaraçòes gravadas fica¡ão para sempre na rede
mundial
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mesmos destes mais sérios (lembrando que liberdade de expressão também é isto e não devemos

tentar impedir esse tipo de manifestação. Tirar os slles do ar apenas demonstraria incapacidade de

debater).

A governança na USP não está funcionando e é isto que precisa ser mudado Faz-se necessário

responder de forma clara e transparente aos contribuintes que nos sustentam. Se profissionalizarmos

a nossa gestão, criarmos mecanismos internos de controle e aceitarmos auditorias externas,

explicitarmos quais são os nossos objetivos e como pretendemos alcançá-los, estaremos à altura dos

fundadores da USP. Caso contrítrio, cada vez mais deixaremos de ser importantes e, ao final,

seremos apenas aquela escola de professores empolados que consomem parte dos tributos pagos

pelos concidadãos paulistas. Até que um dia alguém perguntará: "e se fecharmos aquela coisa?"

Quando e se esse dia chegar, provavelmente os responsáveis pela situação atuallá estarão mortos.

Por que se importar, não é mesmo? Por que criar inimizades? A diferença entre "fazer amigos e

influenciar as pessoas" e fazer o que é certo é o que separa os Titulares Políticos dos Estadistas.

Essa diferença entre Estadistas e Titulares Políticos é fundamental na proposta de meritocracia

radical, pois a definição da missão da Universidade, bem como seus objetivos gerais,

necessariamente deverá ser discutida com a sociedade paulista, a principal mantenedora da USP.

Em "administrês", são os chamados stakeholders, o público que é afetado pela ação da

Universidade de uma forma ou de outra. Se decidirmos assumir que a USP é uma instituição

primordialmente de pesquisa, será interessante verificar areação daqueles que nos imaginam como

uma grande escola de terceiro grau. Até mesmo a suposta elite econômicalalvez não aprove isto.

Basta ver o grau de inovação da indústria brasileira, o investimento em novas tecnologias e o

número de patentes aprovadas anualmente para constatar que pesquisa e tecnologia não são

prioridades por aqui. Por outro lado, háo público interno que deseja fazer a "mudança social" (de

certa forma, a revolução que não ousa dizer seu nome) e ampliar ações assistencialistas Não é uma

discussão fácil, pois, especialmente para aqueles docentes que assumem cargos importantes apenas

para fazer amigos e influenciar pessoas. Daí a importância dos Titulares Acadêmicos assumirem de

fato seu papel de Professores Titulares e pressionarem por uma reforma na gestão da USP Isto

significa assumir que há necessidade de política e abandonar o papel de vestais puras que

preocupam apenas com a ciência. Na discussão com os stakeholder.ç, os Titulares Politicos farão

tudo o que for possível para manter a governança como está.

Iniciei este ensaio com uma longa paráfrase, mostrando como a atual governança uspiana

parece-se de certa forma com o sistema comunista. Nesse livro, Stephen Kotkin e Jan Gross
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apresentam uma versão para o final dos regimes comunistas, na qual destacam a importância do que

chamam de "a sociedade incivil", ou seja, os membros do Partido Comunista em cargos importantes

no regime. A analogia com a situação atual da USP é inevitável: somente se membros do Conselho

Universitário fizerem as mudanças necessarias, poderemos sair da crise financeira em que nos

encontramos. Não será a sociedade civil que fará isto. Acredito que, se insistirmos no caminho

trilhado até aqui, apenas caminharemos para a obsolescência e para a insignificância. Títulos,

homenagens, número de publicações apenas mascaram a situação. Em termos práticos, seremos

inúteis paraasociedade que nos fînancia. ól

Lembremo-nos de uma verdade há muito esquecida: não somos políticos ligados a partidos

politicos, burocratas bamabés de cancatura ou geniozinhos admirados por amigos e parentes apenas

porque temos o nome "USP" no nosso cartão de visitas. Somos Docentes da Universidade de São

Paulo. Deveríamos ao menos tentar honrar isto.

São Paulo, 2j dejunho de 2014

61 Scephen Kotkin e Jan T. Gross, op. cit.
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De: "eabalestrero" <eabalestrero@bol.com.br> 
Para: caeco@usp.br 
Enviadas: Sexta-feira, 20 de Março de 2015 18:18:04 
Assunto: Estatuto. 

 Eduardo Alberto Balestrero   PUSP/ SC.  
 
Boa tarde pessoal.  A Universidade tem conhecimento, que a Unicamp em 
2013 realizou esse trabalho, e os colaboradores 
que ficaram estão muito motivados. Temos no nosso quadro muitas pessoas 
que não  se   aposentam, ficando na espectativa de 
mudanças; assim sendo por motivo de idade ou  "desânimo " produz bem 
menos. Com um quadro de jovens com idéias novas 
poderia se conquistar mais desenvolvimento para a universidade. Também de 
alguma maneira incentivo para que o colaborador 
queira aposentar. Dá maneira que está ninguém tem interesse, onerando assim 
a folha. Obrigado pela atenção dispensada. 
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Sugestão para o Tema: "Carreiras e Regimes de Trabalho".

De : Elio Jr Tarpani <eltarpan@sc.usp.br> Ter, 24 de Mar de 2015 L2:2t

Assunto : Sugestão para o Tema: "Carreiras e Regimes de J Co 07 de abril de 2015
Trabalho".

Para : caeco@usp.br

Boa tarde.

Meu nome é Elio TarpaniJunior, Ne USP 446032, Funcionário lotado na Divisão de
Manutenção e Operação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos (DVMANOPER/PUSP-SC)

A minha sugestão para análise se refere ao tema "Carreiras e Regimes de Trabalho",
apresentada na sequência.

Observo ao longo dos últimos 25 anos de trabalho na USP que uma prátíca não rara na

Universidade é o que aqui denominarei "revezamento de verbas de representação" para

ocupantes de cargos em designação. Tal revezamento caracteriza-se pela prática de que,

decorrido o período de incorporação de verba, o Funcionário beneficiado imediatamente
solicíta sua saída, onerando o orçamento da Universidade com um benefício adicional para

outro Funcionário substituto do cargo em designação. Creio ser uma prática em alguns casos

incompatível com valores éticos e que contraria os preceitos da Universidade, pois muitas
vezes o que prevalece são interesses pessoais e não institucionais. Neste sentido, minha
proposta para incentivar a manutenção de lideranças na ativa, favorecendo a possibilidade

eventual de preservação da continuidade de um trabalho alinhado com as expectativas da

USP, seria a instituição de uma "pecúnia de abono de permanência" em valor quase simbólico
e não incorporável ao salário integral, paga proporcionalmente em função de prazos anuais
adicionais contados após ser completado o período de incorporação de verbas de
representação. Seria uma forma de reconhecimento do serviço prestado a contento, vindo
também ao encontro de um plano de carreira mais adequado à Universidade e mais justo
com o Funcionário comprometido, ou seja, nas situações em que houver interesse da USP na

sua permanência por motivos institucionais e por meritocracia do Servidor.

Att,

Elio Tarpani Junior
Ne Funcional USP 446032
cPF 087.346.868-60

https://correio.tæp.br/h/pri ntmessage?id=21 1 63&xim= 1 1t1
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De: "Leandra Naira Zambelli Ramalho" <lramalho@fmrp.usp.br>
Para: caeco@usp.br
Enviadas: Sexta-feira, 20 de Março de 2015 15:46:27
Assunto: sugestöes

Muitas faculdades na USP que possuem um máximo de 5 departamentos, sendo
que esses departamentos, em sua maioria, contam com mais de 20 docentes.
Entretanto, há faculdades que possuem grande número de departamentos, muitos
destes com menos que 15 docentes. Esses "microdepartamentos" acabam
recrutando um número desproporcional de recursos em comparação com os
departamentos maiores. Com a progressão da carreira docente até o Livre-Docente
3, uma proporção de 1 professor titular para cada 10 docentes já seria razoëryel. Vemos,
entretanto, uma desproporção do no de professores titulares e cargos de representação
(incorporados aos salários, inclusive após a aposentadoria) Há o mesmo mínimo de 2

professores titulares e 213 cargos de representação para departamentos com 15 docentes ou 40

docentes. Percebemos também que há frequentemente maior pressão dos
"microdepartamentos" por novos claros docentes, muitas vezes sem nenhuma real
necessidade, mas pelo simples fato de se tratar de um departamento que se reconhece pequeno

e que busca, a todo custo, se expandir. Nossa sugestão seria reduzir o número de

departamentos por meio de fusões destes "microdepartamentos". Em universidades
tradicionais no exterior, dificilmente vemos faculdades com mais de 4-5 departamentos.

Acredito que o elevado número de departamentos pequenos em algumas faculdades da USP
pese significativamente no orçamento da Instituição, e que isso esteja na contramão da

história. Um exemplo prático disso, seria um governador que dispõe de um determinado
orçamento para distribuir entre 5 cidades maiores e passa a distribuir entre 50 cidades
pequenas. No segundo caso, o gasto será bem maior... Outra sugestão seria a não vinculação
dos docentes a departamentos, mas sim às disciplinas de graduação. Quando um docente
realiza o concurso de admissão existe um conteúdo didático pelo qual ele é cobrado e do qual

se torna responsável. Assim, este docente carregaria a responsabilidade por esta disciplina por
toda sua carreira, independentemente de onde ele esteja alocado, podendo ser melhor
aproveitado em locais com maior afinidade laboral. Outro fato, é que como não há uma
fiscalização eficiente por parte dos alunos ou até mesmo da CERT, vários docentes

estão tercetrtzando sua atividade didática e burlando o RDIDP Há docentes que não

publicam artigos indexados há mais de 5 anos e continuam como RDIDP, sendo às vezes até

promovidos, pois a CERT se baseia em pareceres departamentais muitas vezes "maquiados"
para menos ou para mais, a depender dos interesses políticos. Outra coisa a se considerar é

que a remuneração para o turno parcial de docentes não equivale de fato às 20 hs de trabalho,
ou seja, não é a metade de 40 hs. Isso foi criado em uma época em que se desejava que todos
os docentes permanecessem no RDIDP. Muitos colegadas de áreas clínicas que viram a

possibilidade de redução de 25% da carga horária se mostraram interessados nisso. Então, as

principais sugestões seriam:

1- Reavaliação do no de departamentos/unidade e do no de docentes/departamento;
2- Reavaliação da remuneração para os cargos de representação;
3- Reavaliação da autonomia departamental sobre pareceres e alocação de docentes e
funcionarios;
4- Sistema de biometria nas salas de aulas para alunos e docentes;
5- Possibilidade de flexibilização de carga horária para os docentes com proporção adequada

da remuneração.



31t03t2015 USP Mail: Errcaminhar

De: "Luiz Jurandir Simöes" <ljsimoes@usp.br>
Para: caeco@usp.br
Enviadas: Sexta-feira,20 de Março de 2015 9:31:27
Assunto: Sugestão à estrutura de governança da USP

Prezado(a) sr(a),

lnicialmente, agradeço a oportunidade de poder contribuir. Sou professor do curso de atuária da FEA.

Sei que a proposta a seguir não é heterodoxa, mas fundamenta-se em pilares muitos nítidos:
- há professores da USP, MUITOS, que têm perfil empreendedor para desenvolvimento científico, tecnológico

e empresarial;
- as grandes universidades do mundo são vetores de inovação, criação de novas tecnologias, semeadura de

novas empresas e iniciativas econômicas;
- a estrutura atual da USP burocratiza e emperra a velocidade de inovação e novos negócios;

- a USP é um ator republicano, ou seja, o que fazemos vira paradigma;
- temos musculatura para alcançar e criar tanto quanto as melhores universidades do mundo.

Por esses pilares sugiro que haja na estrutura de governança da USP a figura do professor empreendedor que

possa angariar recursos privados e humanos para criar novastecnologias, inovação científica, criação de

novos negócios.

Obrigado pela oportunidade. Seí que a proposta não é bem heterodoxa. Se puder e a reitoria permitir
poderia, e gostaria, de detalhar essa proposta.

Atenciosamente,

Luiz Jurandir
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De: "Ana cristina Limongi Franca" <climongi@usp.br>
Para: caeco@usp.br
Cc: climongi@usp.br, "Adalberto Americo Fischmarìn" <adalbertof@fia.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 3 de Abril de 201510:24:24
Assunto: RES: Estrutura de poder e governança na USP

Caros colegas
Bom Dia!
Mensagem recebida! Minha sugestão é abrir uma página especial com os regulamentos do Regime
de Trabalho (criar "um Deus Grego - ou Deusa, preferencialmente - pois há as Deusas estão em
minoria)- no processo de informatização do processo de análise da Cert," com ciência"
compartilhada em todos os níveis do processo.

Profa. Ana Cristina

ANA CRISTTNA LIMONGI-FRANÇA, profa dra
Professora Titular da Universidade de Sào Paulo Departarnento de Administração da FEA www.fea.usp.br
Coordenadora da Fundaçào Instituto de Adnrinistraçào gww fia com.br
Coordenadora do Núcleo de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho www.g-qvt.cor¡.br
Presidente Nacional da Associação Brasrleira de Medrcina Psrcossomática 2013-2015 www-psicossomatica.ors.br
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