
 

 

 

 

 

 1

72ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 

Reunião ordinária de 05.08.2015 (8 horas) 

 

PARTE I – EXPEDIENTE 

1 -Comunicações das Senhoras Presidente e Vice-Presidente 
 
2 - Comunicaçõesdos Senhores Presidentes de Comissões 
 
3 - Comunicaçõesdos Senhores Membros 

 

PARTE II – ORDEM DO DIA 

2.1.Ata da 60ª Sessão Ordinária. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

A ata foi aprovada. 

 

2.2.Ata da 47ª Sessão Extraordinária. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

A ata foi aprovada. 

 

2.3.Ata da 67ª Sessão Ordinária. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

A ata foi aprovada. 

 

2.4.Reserva Técnica Institucional FAPESP 2014. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

Foi aprovado o plano de aplicação da Reserva Técnica Institucional da FAPESP para a 

EACH-USP, correspondente aos anos de 2012, 2013 e 2014. 

 

2.5.Relatório de Experimentação CERT. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 

a) Claudia Medeiros de Castro (OBS) - 2º relatório 

b) Juliana Pedreschini Rodrigues (LZT) - 2º relatório 

c) Ivana Brito (OBS) - 2º relatório 

d) Ruth Caldeira de Melo (GER) - 3º relatório 

e) Flávio de Oliveira Pires (EFS) - 1º relatório 
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f) Marcelo Ventura Freire (MKT) - 4º relatório 

g) Maria Sílvia Barros de Held (TM) - 3º relatório 

h) Rosane Rivera Torres (MKT) - 3º relatório 

i) Martin Jayo (GPP) - 2º relatório 

 

Foram aprovados os pareceres favoráveis aos relatórios de experimentação acima 

relacionados. 

 

2.6.Parecer CERT. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 

a) Cláudia Ines Garcia (SI) - 4º relatório 

b) Gisele da Silva Craveiro (SI) - 4º relatório 

c) Marcelo Medeiros Eler (SI) - 1º relatório 

d) Eduardo de Lima Caldas (GPP) - 3º relatório 

e) Pedro Dias de Oliveira (LCN) - 1º relatório 

f) José GlimovaldoLupoli (MKT) - 3º relatório 

g) Andrea Lucchesi (MKT) - 1º relatório 

h) Maria Luisa Trindade Bestetti (GER) - 3º relatório 

i) Sirlene Maria da Costa (TM) - 2º relatório 

j) Douglas Roque Andrade (EFS) - 2º relatório 

 

Foi decidido que neste momento não há razãopara manifestação da Congregação em 

relação aos pareceres CERT acima relacionados. 

 

2.7.Cargos de Professor Titular para a EACH. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

Foi decido que serão realizados três concursos para o cargo de professor titular para a 

EACH, com uma vaga para cada um deles. 

 

Foi decidido que os programas destes concursos serão, respectivamente: 

- “Economia, gestão e política” e “Comunicação e marketing”;  

- “Informação e tecnologia” e “Natureza”; 

- “Cultura, arte e lazer” e “Sociedade, saúde e educação”. 

 

Foi aprovado que os editais a serem abertos mantenham o padrão dos concursos para 
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professor titular já abertos na unidade, acrescidos de dois parágrafos no item relativo ao 

julgamento de títulos: 

- Cada examinador elaborará parecer escrito circunstanciado, suficientemente 

motivado, sobre os títulos de cada candidato. 

- Na análise de títulos de cada candidato deverá ser considerado, sem prejuízo dos 

itens anteriores, a participação do candidato em criação e evolução de programas de 

pós-graduação, a interação com pesquisadores e instituições de pesquisa nacionais 

e/ou estrangeiras, e a participação em atividades de caráter interdisciplinar na 

pesquisa, ensino e/ou extensão. 

 

2.8.Solicitação de segunda via de diploma. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

Interessada: Lucélia Aparecida Letta - Licenciatura em Ciências da Natureza. Aprovado 

pela Comissão de Graduação em 12/06/15. 

Foi aprovada a solicitação de segunda via da interessada. 

 

2.9.Solicitação de reativação de Matrícula - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

Interessada: Camila Fernandes Gonzalez Rodrigues - Licenciatura em Ciências da 

Natureza. Indeferido pela Comissão de Graduação em 11/06/15. 

Foi aprovada a solicitação de reativação de matrícula da interessada. 

 

2.10.Solicitação de reconhecimento de diploma de mestre. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

Interessada: Ana Luiza Olivete. Universidade da Beira Interior - Portugal. Aprovado pela 

Comissão de Pós-graduação em 11.06.2015. 

Foi aprovada a solicitação de reconhecimento de diploma da interessada. 

 

2.11.Concurso público de títulos e provas, visando à obtenção do título de Livre-

Docente, área de conhecimento: Natureza, na especialidade: Biofísica Molecular. 

Solicitação de anulação. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

Item retirado de pauta. 

 

2.12.Concursos de Ingresso e de Livre Docência na EACH. Análise do relatório do Grupo 

de Trabalho. 

Foi decidido que os representantes das categorias docentes na Congregação divulgarão 

o relatório para análise de todos. 
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2.13.Avaliação Institucional. Apresentação do relatório de auto avaliação preparado pela 

Diretoria, Comissões Estatutárias, Assistências e Colaboradores. 

Foi informado que será feita reunião em agosto/15 para apresentar o relatório elaborado 

e iniciar um processo de coleta de sugestões para aperfeiçoamento. 

 

2.14.Resposta da Reitoria à solicitação de transferência docente. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO. Interessado: Edson Roberto Leite. 

Item retirado de pauta. 

 


