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94ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 

Reunião ordinária de 11.10.2017 

PARTE II – ORDEM DO DIA 

1. ATAS DA CONGREGAÇÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO.  

1.1. Ata da 89ª Sessão Ordinária. 

A ata foi aprovada por unanimidade.     

1.2. Ata da 90ª Sessão Ordinária. 

A ata foi aprovada por unanimidade.  

1.3. Ata da 93ª Sessão Ordinária. 

A ata foi aprovada por unanimidade.    

1.4. Ata da 63ª Sessão Extraordinária. 

A ata foi aprovada por unanimidade.   

1.5. Ata da 68ª Sessão Extraordinária. 

A ata foi aprovada por unanimidade.    

1.6. Ata da 69ª Sessão Extraordinária. 

A ata foi aprovada por unanimidade.  

 

2. PROPOSTA DE REVISÃO DO REGIMENTO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO. ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO. 

A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.  

 

3. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

3.1. Tiago de Luna Farias (SI). ACH2033- Matrizes, Vetores e Geometria Analítica. Indeferido 

pela Comissão de Graduação em 28.09.2017 

O recurso foi aprovado por unanimidade. 

3.2. Tiago de Luna Farias. (SI). ACH2002- Introdução à Análise de Algoritmos. Indeferido pela 

Comissão de Graduação em 28.09.2017 

O recurso foi indeferido por unanimidade. 

3.3. Mara Tamiris Miranda de Oliveira. (SI). ACH0021-Tratamento e Análise de Dados. 

Indeferido pela Comissão de Graduação em 28.09.2017 

O recurso foi aprovado por unanimidade. 
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3.4. Mara Tamiris Miranda de Oliveira. (SI). ACH2053-Introdução à Estatística. Indeferido pela 

Comissão de Graduação em 28.09.2017. 

O recurso foi indeferido por unanimidade. 

3.5. Raphael de Freitas Romano do Prado (SI). ACH2055- Arquitetura de Computadores. 

Indeferido pela Comissão de Graduação em 28.09.2017 

O recurso foi indeferido por unanimidade. 

3.6. Victor Taendy Sousa Emerenciano. (SI). ACH2055 - Arquitetura de Computadores. 

Indeferido pela Comissão de Graduação em 28.09.2017 

O recurso foi indeferido por unanimidade. 

 

4. SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA MESTRE. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO. Interessado: Lucas Bernardes Naves, mestre em Design de Moda pela 

Universidade da Beira Interior, Portugal. Deferido pela Comissão de Pós-Graduação em 

15/09/17. 

A solicitação foi aprovada por unanimidade. 

 

5. RECURSO CONTRA  INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA FORA DO PRAZO. José 

Aparecido da Silva (LCN). Indeferido pela Comissão de Graduação em 28.09.2017. 

O recurso foi indeferido por unanimidade. 

 

6. RELATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO PARA ENVIO À CERT. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO. 

6.1. Patricia Maria Emerenciano de Mendonça (GPP). 2º Relatório. 

O parecer favorável foi aprovado por unanimidade. 

6.2. Fábio Nakano.(SI) 3º Relatório. 

O parecer favorável foi aprovado por unanimidade. 

6.3. Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias (GA). 3º Relatório. 

O parecer favorável foi aprovado por unanimidade. 

 

7. PARECER EMITIDO PELA CERT SOBRE RELATÓRIOS DE EXPERIMENTAÇÃO. 

7.1. George Bedinelli Rossi (MKT). 4º Relatório. Período de experimentação concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.2. Douglas Roque Andrade (EFS). 3º Relatório. Período de experimentação concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  
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7.3. Ednilson Viana (GA). 4º Relatório. Período de experimentação concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.4. Lisete Barlach (MKT). 3º Relatório. Período de experimentação concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.5. Claudia Medeiros de Castro.(OBS) 3º Relatório. Período de experimentação concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.6. Otávio Bandeira de Lamonica Freire. (MKT) 3º Relatório. Período de experimentação 

concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação. 

7.7. Regia Cristina Oliveira. (OBS).3º Relatório. Período de experimentação concluído.  

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.8. José Glimovaldo Lupoli Junior. (MKT) 4º Relatório. Período de experimentação concluído. 

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.9. Alexandre Toshiro Igari (GA). Relatório aprovado (2º). 

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.10. Flavio de Oliveira Pires (EFS). Relatório aprovado (2º) 

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

7.11. Martyn Jayo. (GPP). 3º relatório. Período de experimentação prorrogado por 2 anos.  

Considerando manifestação do docente, a Congregação decidiu encaminhar à CERT 

solicitação de reconsideração. 

7.12. Ivana Brito. (OBS). 3º relatório. Período de experimentação prorrogado por 2 anos 

A Congregação concluiu não haver necessidade de manifestação.  

 

8. HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL - CONCURSO PROFESSOR DOUTOR. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

8.1- Edital EACH/ATAc 032/2017 - Concurso público de títulos e provas para provimento de um 

cargo de Professor Doutor, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 

(RDIDP), referência MS-3, no curso de Marketing, na área: Finanças e Economia. Candidata 

habilitada: Elaine Cristina Borges. 

O relatório foi homologado por unanimidade. 

 

9. HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL - CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 
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9.1. Concurso público de títulos e provas, visando à obtenção do título de Livre-Docente da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, área de 

conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas, especialidade: Gestão na Cadeia Têxtil e Moda, 

conforme exigências do Edital EACH/ ATAc 023/2017. Concurso realizado nos dias 27, 28 e 29 

de setembro de 2017. Candidata habilitada: Francisca Dantas Mendes. 

O relatório foi homologado por unanimidade.  

9.2. Concurso público de títulos e provas, visando à obtenção do título de Livre-Docente da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, área de 

conhecimento: Ciências da Saúde; especialidade:Treinamento Esportivo, conforme exigências 

do Edital EACH/ ATAc 023/2017. Concurso realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 

2017. Candidato habilitado: Marcelo Massa. 

O relatório foi homologado por unanimidade.  

9.3. Concurso público de títulos e provas, visando à obtenção do título de Livre-Docente da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, área de 

conhecimento: Ciências Humanas e Artes e especialidade: História das Ciências, conforme 

exigências do Edital EACH/ATAc 023/2017. Concurso realizado nos dias 13, 14 e 15 de 

setembro de 2017. Candidato habilitado: Rogério Monteiro de Siqueira. 

O relatório foi homologado por unanimidade.  

9.4. Concurso público de títulos e provas, visando à obtenção do título de Livre-Docente da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, área de 

conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas e especialidade: Comportamento Organizacional, 

conforme exigências do Edital EACH/ ATAc 023/2017. Concurso realizado nos dias 27, 28 e 29 

de setembro de 2017. Candidata habilitada: Andrea Leite Rodrigues 

O relatório foi homologado por unanimidade.  

 

10. INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE PROFESSOR DOUTOR. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO.  

10.1- Edital EACH/ATAc 033/2017 - Concurso público de títulos e provas para provimento de 

um cargo de Professor Doutor, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 

(RDIDP), referência MS-3, na área de Sociedade, Estado e Direitos. 

As inscrições abaixo foram aprovadas por unanimidade: 

1. Lucas Fucci Amato 

2. André Serotini 

3. Paola Cantarini Guerra 
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4. Ryan Samuel Lloyd 

5. Arthur Roberto Capella Giannattasio 

6. Hélcio Ribeiro 

7. Tiago Vinicius André dos Santos 

8. Daniel Damasio Borges 

9. Martinho Camargo Milani 

10. Saulo Stefanone Alle 

11. Humberto Bersani 

12. Vinicius Parolin Wohnrath 

13. Lívia Gimenes Dias da Fonseca 

14. Alvaro Luis dos Santos Pereira 

15. Ernani Shoiti Oda 

16. Guilherme Cunha Werner 

17. Dimitri Brandi de Abreu 

18. Carolina de Albuquerque 

19. Lucas Catib de Laurentiis 

20. Angela Limongi Alvarenga Alevas 

21. Priscila akemi beltrame 

22. Evelyn Priscila Santinon Sola 

23. Tatiana Aparecida Picosque 

24. Andressa Guimarães Torquato Fernandes 

25. Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes 

26. Ingrid Viana Leão 

27. Hirdan Katarina de Medeiros Costa     

28. Luiz Ricardo de Miranda 

29. Celso Eduardo Santos De Melo 

30. Soraya Regina Gasparetto Lunardi 

31. Luiz Ismael Pereira 

32. Ester Gammardella Rizzi 

33. Danilo Júnior de Oliveira 

34. Jamile Gonçalves Calissi 

35. Eduardo Silveira Netto Nunes 

36. Juliana Ribeiro Brandão 

37. Vanessa Corsetti Gonçalves Teixeira 
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38. Ivanilda Maria Figueiredo de Lyra Ferreira 

39. Paulo Edgar da Rocha Resende 

 

11. COMISSÃO JULGADORA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE 

PROFESSOR DOUTOR. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

11.1. Edital EACH/ATAc 037/2017 - Concurso público de títulos e provas provimento de um 

cargo de Professor Doutor, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 

(RDIDP), referência MS-3, na área: Ciências Sociais Aplicadas. 

A Comissão Julgadora definida foi: 

Titulares 

Juliana Pedreschi Rodrigues (Doutora - EACH/USP);  

Mariana Aldrigui Carvalho (Doutora - EACH/USP);  

Maria Elisabeth Machado Pinto e Silva (Associada - FSP/USP);  

Ricardo de Gil Torres (Doutor - FAM);  

Maria Aparecida Ferrari (Associada - ECA/USP);  

Suplentes 

Flavia Mori Sarti (Associada - EACH/USP);  

José Roberto Yasoshima (Doutor - EACH/USP);  

Rita de Cássia Giraldi (Associada - EACH/USP);  

Renato Braz Oliveira de Seixas (Doutor - EACH/USP);  

Sergio Luiz  do Amaral Moretti (Doutor - PUCSP);  

Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão - (Doutor - Faculdade das Américas);  

Ada de Freitas Maneti Dencker (Doutora - aposentada);  

Paulo de Assunção (Doutor - Universidade de Lisboa);  

Alissandra Nazareth de Carvalho (Doutora - Univ. Federal de Ouro Preto);  

Raquel Braz Assunção Botelho (Doutora - UnB);  

Wilma Maria Coelho Araújo (Doutora - UnB);   

Karin Eleonora Sávio de Oliveira (Doutora - UnB). 

 

11.2. Edital EACH/ATAc 033/2017 - Concurso público de títulos e provas provimento de um 

cargo de Professor Doutor, em Regime de Dedicação 

Integral à Docência e à  Pesquisa (RDIDP), referência MS-3, na área Sociedade, Estado e 

Direitos. 

A Comissão Julgadora definida foi: 
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Titulares 

Bibiana Graeff Chagas Pinto Fabre (Doutora - EACH);  

José Renato de Campos Araújo (Doutor - EACH);  

Élida Graziane Pinto (Doutora - Tribunal de Contas do Est. de SP);  

Adilson José Moreira (Doutor - Mackenzie);  

Ana Lucia Pastore Schritzmeyer (Doutora - FFLCH/USP).  

Suplentes 

Ana Carla Bliacheriene (Doutora - EACH);  

Patrícia Maria Emerenciano de Mendonça (Doutrora - EACH); 

Paulo Santos de Almeida (Doutor - EACH);  

Heleno Taveira Torres (Titular - FD/USP);  

Luciana Zafallon Leme Cardoso (Doutora - IBCCRIM);  

Flávia Inês Schilling (Associada - FEUSP);  

Fernando Herren Fernandes Aguillar (Doutor - Univers. S. Judas Tadeu). 

 

12. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA CoC DE BIOTECNOLOGIA e ALTERAÇÃO DO 

REGIMENTO DAS CoC. REFERENDO 

A proposta de criação da CoC e de alteração de regimento foi referendada por unanimidade. 

 

13. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DA EACH. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

13.1. Alteração de nome de curso - de: "LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA 

O ENSINO FUNDAMENTAL" para: "LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA" 

A proposta foi aprovada por unanimidade.   

13.2. Alteração de nome de curso - de: "CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA" para: 

"EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE" 

A proposta foi aprovada por unanimidade.   

13.3. Inclusão de curso - "BIOTECNOLOGIA" 

A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido decidido incluir como “Bacharelado em 

Biotecnologia”.   

13.4. Alteração de dispositivo dos concursos de livre-docência - Alteração do texto do Artigo 

27/IX de: "AS INSCRIÇÕES PARA OS CONCURSOS DE LIVRE-DOCÊNCIA SERÃO 

ABERTAS DURANTE QUINZE DIAS, NO PRIMEIRO MÊS DE CADA SEMESTRE LETIVO" 

para: "AS INSCRIÇÕES PARA OS CONCURSOS DE LIVRE-DOCÊNCIA SERÃO ABERTAS 

ANUALMENTE, DURANTE TRINTA DIAS" 
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Após discussão, foi aprovado o seguinte texto: “As inscrições para os concursos de livre-

docência serão abertas anualmente, durante trinta dias, em julho”. 

13.5. Alteração de normas dos concursos de livre-docência - Alteração do texto do Artigo 

27/XI/d de: "PROVA PÚBLICA ORAL DE ERUDIÇÃO, CONFORME ART 156 DO REGIMENTO 

GERAL: 2 (DOIS)" para: "AVALIAÇÃO DIDÁTICA: 2 (DOIS)". 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

14. REORGANIZAÇÃO DA EACH. Análise do documento apresentado pelo GT em relação aos 

destaques feitos pela Congregação e deliberação sobre envio de proposta de implantação dos 

NPD. 

Destaques apresentados pela Congregação ao documento “Reorganização da EACH: Núcleos 

de Pesquisa e Docência - NPDs“. Em sessão realizada em 17/06/2017, a Congregação 

aprovou o documento - Reorganização da EACH: Núcleos de Pesquisa e Docência. Segue a 

lista de destaques ao documento sobre os quais a Congregação deverá deliberar.  

1. Avaliar forma de apresentar mais claramente a diferenciação entre NPD e Departamento. 

Destacar as vantagens dos NPDs e os problemas que eles ajudam a resolver. A universidade 

possui atividades intrínsecas ao seu funcionamento, independentemente da estrutura utilizada 

para sua administração, como é o caso da gestão das atividades docentes. A USP utiliza 

tradicionalmente os departamentos como modelo administrativo e a eles atribui tais atividades, 

embora admita no Artigo 5º de seu Estatuto que as suas “Unidades (...) podem, a seu critério, 

subdividir-se [ou não] em Departamentos”. Portanto, a simples execução dessas atividades de 

gestão em uma estrutura administrativa qualquer não a transforma em um departamento. Um 

exemplo dessa lógica é a própria EACH que, apesar de executar, há mais de doze anos, as 

tarefas de gestão mencionadas e que são majoritariamente atribuídas aos departamentos em 

outras unidades, não se torna por isso um departamento ou uma unidade de departamento 

único. A EACH foi criada sem departamentos e decidiu continuar assim. Resolveu, porém, 

aprimorar sua estrutura para descentralizar e melhor gerir as atividades docentes. A estrutura 

proposta agrupa docentes em Núcleos de Pesquisa e Docência - os NPDs. Uma estrutura 

menos rígida, mais flexível, cujas identidades foram livremente escolhidas pelos docentes 

nucleados, sem as exigências de conformação e composição dos departamentos, nem 

tampouco as obrigatoriedades de agrupamento segundo as identidades disciplinares e/ou 

epistemológicas que costumam definir os departamentos. Diferentemente dos departamentos, 

a gestão dos NPDs independe de hierarquia baseada na titularidade docente, isto é, além do 

Coordenador e do Vice-Coordenador, cada NPD poderá definir a sua composição hierárquica, 
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em forma de Conselhos ou Comissões. Adicionalmente, a mobilidade docente ocorre de forma 

mais flexível e dinâmica do que nos departamentos, pois a carga horária e as disciplinas 

ministradas pelo docente o acompanham para o novo NPD. Dessa forma, o docente tem mais 

liberdade de se realocar em um grupo que considera mais adequado ao seu desenvolvimento, 

reduzindo o impacto da mudança no funcionamento da unidade. Os NPDs necessariamente 

realizarão algumas poucas atividades que hoje são atribuídas aos departamentos. Entretanto, 

não apresentarão a rigidez destes, pois promoverão a integração com os demais elementos da 

estrutura acadêmico administrativa da EACH para juntos realizarem as atividades primordiais 

da universidade. De acordo com as competências dos departamentos descritas no estatuto da 

USP a única função similar a estes assumida pelos NPDs será organizar o trabalho docente e 

ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação. Sendo, portanto, diferente do estabelecido 

atualmente para os Departamentos. Além da administração, outras competências atribuídas 

pelos departamentos, definidas no estatuto como cursos de extensão universitária, promoção 

da extensão de serviços à comunidade, promoção da pesquisa e organização dos laboratórios, 

ficarão a cargo da CCEX e da CPq. Ainda, como diferença adicional, destacamos que funções 

regimentalmente atribuídas para os Conselhos de Departamento, em uma estrutura 

departamental, no caso dos NPDs serão distribuídas para outras instâncias tais como as CoCs 

e o Conselho dos NPDs (CNPD), da seguinte forma: Competência das CoCs: I - Propor, 

anualmente, à Comissão de Graduação, os programas das disciplinas sob sua 

responsabilidade, ou suas modificações; II - Opinar a respeito de equivalência de disciplinas 

cursadas em outra Unidade ou fora da USP, para fins de dispensa; Competência do NPD I - 

Organizar o trabalho docente; II - Encaminhar ao CNPD relatório das atividades de seus 

docentes. Competência do CNPD: I - Propor ao CTA a contratação, a relotação, o afastamento 

e a dispensa de docentes; II- Propor à Congregação a renovação contratual de docentes; III - 

Zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado, ouvidas as instâncias acadêmicas 

competentes; IV- Propor ao CTA a criação de cargos e funções da carreira docente; V- Propor 

à Congregação a realização de concurso da carreira docente; VI - Propor à Congregação 

membros para as comissões julgadoras de concursos de livre-docência e da carreira docente; 

VII– Propor à Congregação o programa da disciplina ou conjunto de disciplinas para realização 

dos concursos de livre-docência; VIII- Zelar pela transparência e licitude dos concursos de 

livre-docência e da carreira docente; IX- Decidir sobre os casos disciplinares docentes que lhe 

forem propostos pelo coordenador do NPD; X - Decidir sobre recursos interpostos contra 

decisões da coordenação do NPD.  

A Congregação aprovou a manifestação encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 
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2. Avaliar se a solicitação de “cargos docentes” para os NPDs está de acordo com as regras da 

USP. A sugestão é que o texto seja alterado para “As demandas de novos/as docentes para as 

disciplinas serão processos de iniciativa dos NPDs, com interação posterior entre CG, CPG e 

NPDs para avaliar abrangência da formação e do escopo de atuação do contratado".  

A Congregação aprovou a manifestação encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 

3. Avaliar quando deve ser feita a proposição do novo regimento da EACH ou quais itens do 

regimento atual da EACH devem ser alterados ou criados. Depois de consolidada a proposta, 

será feita uma consulta aos órgãos centrais sobre o encaminhamento jurídico, instâncias e 

instrumentos legais que devem ser modificados. Anexo: estudo das mudanças no regimento 

atual da EACH para contemplar a criação dos NPDs.  

A Congregação aprovou a manifestação encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 

4. Resolução do caso das propostas de NPDs que não atingiram a quantidade mínima de 15 

docentes e da nucleação dos docentes não nucleados. Algumas alternativas são possíveis, 

cuja decisão cabe à Congregação. A seguir, a questão foi separada em duas partes: a) em 

relação aos NPDs com menos de 15 docentes, são sugeridas as seguintes alternativas para 

decisão da Congregação: a1) Enviar como está como versão preliminar, que deve ser 

equacionada quando da aprovação final; a2) Diminuir a regra do número mínimo (esta 

alternativa pode causar alteração nos demais NPDs, os quais poderão requerer isonomia em 

relação ao novo critério); a3) Oferece-se um prazo para que os NPDs incompletos atinjam o 

mínimo de docentes estabelecido por iniciativas próprias. Caso não atinjam, a Congregação 

poderá considerar o NPD desfeito e seus docentes não nucleados; a4) A Congregação executa 

a junção de NPDs nessas condições, seguindo critérios estabelecidos por ela mesma.  

A Congregação aprovou por unanimidade a alternativa a1. 

b) em relação aos docentes não nucleados, são sugeridas as seguintes alternativas para 

decisão da Congregação: b1) Enviar como está como versão preliminar, que deve ser 

equacionada quando da aprovação final; b2) Designação compulsória - a Congregação 

designa NPDs para os docentes não nucleados, dentre os NPDs já criados, de acordo com 

critérios estabelecidos pela própria Congregação; b3) A Congregação cria um novo NPD com 

tais docentes.  

A Congregação aprovou por unanimidade a alternativa b1. 

5. Avaliar se a implantação dos NPD será mantida mesmo se os funcionários previstos nas 

propostas não forem alocados ou contratados. Sim, sugere-se que a implantação ocorra 

mesmo se os cargos não forem cedidos. Em caso negativo, a Direção da EACH buscará 

alternativas de atendimento dos serviços dos NPDs como, por exemplo, no banco de 
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oportunidades de funcionários.  

A Congregação deliberou contrariamente à implantação dos NPD sem os recursos humanos 

necessários; isso deverá ser avaliado quando houver resposta às demandas enviadas com a 

proposta de implantação dos Núcleos. Foi decidido que na proposta a ser encaminhada devem 

constar os recursos humanos necessários, sem fazer menção à implantação da estrutura sem 

os mesmos. 

6. Definição de estrutura do Conselho da Comunidade. O documento deverá deixar clara a 

forma de funcionamento do Conselho da Comunidade, sua composição, objetivos, atribuições 

e forma de interação com a Unidade e suas instâncias (seção 8 – Conselho da Comunidade). 

O Conselho da Comunidade - CdC - é proposto de forma experimental por um período de 12 

meses, seguido por uma avaliação por parte da Congregação para definir sobre a continuidade 

do conselho de acordo com modelo aperfeiçoado. O CdC terá caráter consultivo, ocupando-se 

de temas gerais de interesse da Unidade e das categorias, podendo sugerir itens de pauta para 

o CTA e para a Congregação, atuando inclusive nas discussões referentes à definição de 

políticas estratégicas de longo prazo para a Escola. Sugere-se que a Congregação escolha 

uma das seguintes opções: a) formado por membros da comunidade externa com conceito 

amplo, indicados pelos NPDs, Congregação e Colegiados (Cada um poderá indicar um 

membro). b) formado por composição quadripartite (discentes, docentes, funcionários e 

comunidade externa), com 3 membros de cada categoria indicados por seus pares (quantidade 

de membros seria de 12 pessoas); c) formado por um terço da comunidade interna (docentes, 

funcionários e estudantes, sendo dois membros de cada categoria) e o restante (12 membros) 

escolhidos pela comunidade (quantidade total de membros seria de 18 pessoas); d) será feito 

convite para os diferentes setores da EACH e da comunidade externa para compor o CdC. As 

pessoas que atenderem ao convite serão as responsáveis por organizar o trabalho do primeiro 

ano experimental do CdC e por encaminhar resultados para avaliação da Congregação.  

A Congregação aprovou que a composição do Conselho da Comunidade e suas atribuições 

serão definidos quando da definição das alterações a serem feitas no regimento da EACH, em 

função da implantação dos NPD e da criação deste Conselho. 

7. Definir se os concursos de Livre Docência devem ser iniciados nos NPD ou no Conselho dos 

NPD. O CNPD será responsável por definir os concursos LD, após demanda expressa 

encaminhada pelos NPDs.  

A Congregação aprovou a manifestação encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 

8. Explicitar a estrutura mínima de um NPD. Avaliar a descrição referente ao funcionamento 

interno do NPD para enfatizar qual é a sua estrutura mínima e a flexibilidade de sua 
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organização. O GT apresenta duas possibilidades para escolha pela Congregação. a) 

Coordenador, Vice e demais membros do NPD; b) Coordenador, Vice e um conselho interno 

com quantidade de membros a ser definida. (número mínimo e/ou percentual de docentes do 

NPD)  

A Congregação aprovou a alternativa b, tendo definido que não deve ser explicitado número de 

membros, ou percentual, neste momento - “b - Coordenador, Vice e um conselho interno com 

quantidade de membros a ser definida”. 

9. Avaliar o melhor momento para extinção das CAs e do CAI. Sugestão de encaminhamento 

para deliberação da Congregação: - Assim que os NPDs estiverem implantados e 

regulamentados, as CAs serão extintas;  

A Congregação aprovou a manifestação encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 

10. Verificar a possibilidade de alterar a sigla NPD para NPDE, incluindo a referência às 

atividades de extensão. Uma vez que nenhum NPD foi formado a partir de atividades de 

extensão a sugestão é manter a sigla NPD. No entanto, a congregação deve escolher o melhor 

nome e sigla a serem usados. a) NPDE b) NPD  

A Congregação aprovou a alternativa “a – NPDE”. 

11. Definir a proposta de vinculação dos docentes: com a Unidade, ou com os NPD. - 

Vinculação hierárquica e administrativa com o NPD. O coordenador do NPD é o superior 

hierárquico do docente. 

A Congregação aprovou a manifestação encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 

 

15. RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL PARA PESQUISA. REFERENDO. 

15.1. Relatório científico. 

O relatório científico foi referendado.  

15.2. Aquisições RTI FAPESP. 

A relação de aquisições realizadas foi referendada.  


