
A EACH que queremos:  

Interdisciplinar, Inovadora, Transformadora e Plural 

(e com maior orçamento, processos eficientes, melhor estrutura,  

mais saúde e paz para trabalhar e estudar...) 

 

Candidata à Diretora: Mônica Sanches Yassuda 

Candidato a Vice-diretor: Ricardo Ricci Uvinha 

 

Caros professores, servidores técnicos e administrativos, estudantes, 

Queremos nesta oportunidade apresentar a chapa Mônica Yassuda e Ricardo Uvinha 
para a Direção da EACH entre 2018 e 2021.  

Saudamos as Professoras Maria Cristina e Neli pela condução da Escola nos últimos 
anos e agradecemos por toda a energia dedicada às inúmeras demandas da EACH. 
Compartilhamos com todos os colegas o anseio que a EACH continue sua evolução, 
ampliando seu papel na sociedade. Nosso objetivo é trabalhar a favor do bem comum, 
com o firme intento de fomentar condições para que a EACH desempenhe o seu papel 
de uma Unidade interdisciplinar, inovadora, transformadora e plural, representando 
assim a excelência que se espera da mesma no âmbito da Universidade de São Paulo e 
da sociedade como um todo. 

Entendemos que nosso tamanho e diversidade representam um grande desafio à gestão, 
mas, sem dúvida, são também nossa força. Sem deixar de reconhecer os imensos 
desafios superados pela gestão anterior, gostaríamos de apresentar propostas que 
possam contribuir para o aperfeiçoamento da nossa Unidade. Nos comprometemos a 
manter as tradições da EACH - o diálogo com cada interlocutor, as consultas, a 
transparência nas decisões, a gestão compartilhada por meio de grupos de 
trabalho e comissões, a busca por consensos possíveis – ao mesmo tempo que 
buscaremos a inovação e a agilidade nas decisões e ações.  

Trabalharemos estabelecendo metas administrativas e orçamentárias, acompanhando os 
resultados mensalmente, com o apoio da Comissão de Orçamento. Cientes das 
limitações orçamentárias da Unidade, entendemos que as necessidades específicas da 
Escola deverão ser resolvidas com projetos e solicitação contundente de apoio na 
Reitoria. No que tange à gestão de tecnologia, será essencial manter o parque de 
equipamentos atualizado, de acordo com as políticas da USP e manter a Comissão de 
Informática atuante para que a tecnologia esteja sempre aliada ao desenvolvimento das 
atividades. Teremos como prioridade a defesa firme dos interesses da EACH junto 
aos órgãos centrais da Universidade de São Paulo. 

Este plano tem como ponto de partida um período de conversas nas últimas semanas 
com diversos professores, alunos e funcionários. Leva também em consideração 
relevantes documentos produzidos no âmbito da Universidade, entre eles os resultados 



da última Avaliação Institucional da EACH 2010-2014 que documentou os avanços da 
Unidade assim como seus desequilíbrios e demandas ainda não plenamente atendidas. 
Também consideramos as discussões em andamento na Escola de forma ampla e dentro 
dos colegiados dos quais participamos. Elencamos, a seguir, questões que nos parecem 
prioritárias para a evolução da nossa Unidade. 

 

1. Reorganização Administrativa da EACH: a implantação dos NPDs 

Nos comprometemos com a defesa das decisões tomadas até o presente momento sobre 
a implantação dos Núcleos de Pesquisa e Docência (NPD). Entendemos ser prioritário 
trabalhar firmemente junto à Reitoria e comissões pertinentes para que a proposta seja 
aprovada. Não pouparemos esforços junto aos órgãos centrais na defesa desta proposta 
de reorganização administrativa da EACH, pois interpretamos que propostas desta 
natureza exigem esforço interpessoal para atingir o sucesso. 

Somos a favor do fortalecimento do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP-EACH) e da 
valorização do mesmo na estrutura organizacional da EACH. Também somos 
amplamente favoráveis à implantação de um Conselho da Comunidade na EACH, 
para que nossa Unidade possa ser mais porosa às expectativas dos paulistanos e dos 
moradores da região leste de São Paulo. A atuação deste conselho poderá nos ajudar 
imensamente a divulgar as atividades da EACH e ao mesmo tempo poderá fortalecer 
nossas atividades de Cultura e Extensão.   

Até a conclusão da reorganização administrativa da EACH, defenderemos a 
manutenção das Comissões de Área e do Conselho Acadêmico Interdisciplinar. 

 

2. Questões Ambientais: a comunicação precisa ser melhorada 

Entendemos que as questões ambientais são prioritárias e ainda geram dúvidas em nossa 
Escola. Observamos um silêncio sobre estas questões, apesar de relatórios técnicos 
estarem disponíveis na página da EACH e da Superintendência de Espaço Físico (SEF). 
É nossa visão que a comunicação sobre as questões ambientais precisa ser 
melhorada. A comunidade precisa receber mensagens frequentes por e-mail sobre as 
ações de monitoramento ambiental em curso e os resultados destas avaliações. 
Propomos assim reuniões semestrais sobre as questões ambientais para 
acompanhamento. Nos comprometemos com a manutenção de uma Comissão 
Ambiental na EACH, formada por membros com diferentes visões sobre este 
assunto, para elaboração de propostas de melhoria das condições ambientais no campus 
e para o acompanhamento das ações necessárias para a manutenção da Licença 
Ambiental de Operação 2118/2012, em processo de renovação. Caberá à Direção da 
EACH cobrar o envolvimento constante da Prefeitura do Campus e da SEF com a 
melhoria das condições ambientais do campus.   

 

 



3. Bem-estar e Qualidade de Vida na EACH: queremos trabalhar e conviver 
bem aqui 

Locais de convivência: de acordo com o relatório do Grupo de Trabalho (GT) do 
Espaço Físico, há uma grande carência na EACH de espaços para conviver, ao mesmo 
tempo em que se observam espaços que poderiam ser adaptados para o convívio e para 
o atendimento de todas as categorias: docentes, discentes, funcionários e pessoas da 
comunidade que circulam pelo campus. Pretendemos avançar esta discussão no âmbito 
do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), para que sejam criados novos espaços nos 
quais as pessoas possam conversar, tomar café, recarregar celulares e tablets, discutir 
projetos conjuntos, enfim, permanecer no campus com qualidade de vida.   

Compromisso com a manutenção da Comissão de Defesa da Diversidade, Direitos 
Humanos e Democracia: pretendemos dar continuidade a esta importante iniciativa, 
valorizando seu papel junto à comunidade da EACH. Manifestamos o respeito à 
diversidade de raças, gênero, de orientação sexual, de orientação política, de orientação 
religiosa. Nos comprometemos a apoiar e fomentar as ações que visem a diminuição do 
preconceito, de qualquer forma de violência, assédio ou intolerância. Apoiaremos os 
coletivos organizados na EACH, assim como a diversidade, o pluralismo e as aberturas 
culturais. 

Limpeza: avaliamos que está muito aquém das nossas expectativas. A falta de recursos 
não pode ser justificativa para a situação atual e será necessária insistência junto aos 
órgãos centrais para uma melhor resolução desta questão. Solicitaremos alteração no 
contrato com a empresa responsável visando um aumento na frequência e qualidade da 
limpeza dos espaços de circulação dos prédios. Precisamos impedir/reduzir ao máximo 
a presença de aves nos edifícios. Precisamos melhorar a limpeza dos banheiros, suas 
condições físicas e a disponibilidade de sabonete e papel. Nos empenharemos ao 
máximo para garantir a retirada de objetos, painéis, restos de instalações que 
permanecem em locais onde circulamos. 

Alimentação: nossas opções na cantina foram aumentadas, entretanto, a falta de locais 
alternativos para alimentação dentro do campus deixa nossa alimentação aquém dos 
anseios da comunidade. Ademais, em horários de pico, nossa cantina apresenta filas e 
poucos lugares para sentar. Apoiamos a vinda de pelo menos mais uma concessionária 
para a Escola com uma oferta variada de alimentos saudáveis e com preço justo. Será 
também estimulada a oferta de serviços de alimentação por meio das vending machines, 
a serem posicionadas nos diversos prédios da EACH. 

Zeladoria: nossos prédios precisam de pintura externa e interna. Algumas escadas 
perderam seu revestimento de borracha oferecendo risco de quedas aos usuários. 
Propomos resolução urgente para este aspecto das escadas. Os elevadores apresentam 
constantes problemas e carecem de freqüente manutenção. Será necessário que a 
Direção elabore um plano de manutenção dos edifícios e busque recursos juntos aos 
órgãos centrais. 

Entrada principal da Unidade: a EACH precisa de uma entrada à altura de sua 
importância. Precisamos de uma portaria moderna e atraente que possa facilitar nossa 
localização para quem está chegando à Unidade. Além do totem recém instalado, a 



sinalização para a chegada à Unidade após a saída da Ayrton Senna também precisa ser 
revitalizada.    

Iluminação: temos notado que alguns pontos da EACH estão com a iluminação 
reduzida, dentro e fora dos edifícios. A iluminação inadequada pode gerar sensação de 
insegurança. Teremos como prioritária uma gestão junto ao setor de Infraestrutura da 
EACH e à Prefeitura do Campus para a troca urgente de lâmpadas queimadas e 
aperfeiçoamento do sistema de iluminação. 

Segurança: a segurança dos estudantes e servidores na EACH deve ser prioridade 
máxima. Entendemos que a direção deve manter reuniões semanais com a Prefeitura do 
Campus para garantir a segurança das pessoas e a preservação do patrimônio instalado 
aqui, inclusive com aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e melhoria de 
procedimentos de controle de acesso. O recém lançado aplicativo de segurança da 
Universidade de São Paulo deve ser devidamente divulgado/aperfeiçoado ampliando as 
orientações sobre a segurança no campus. 

Saúde: não pouparemos esforços para ampliar e aperfeiçoar a assistência em saúde no 
campus. Propomos a contratação de um serviço de pronto-socorrismo que possa ser 
mobilizado perante situações de emergência na Unidade durante todo o horário de 
funcionamento do campus. Nos esforçaremos para contratar um profissional médico e 
implantar um serviço de exames diagnósticos para que as idas ao Hospital Universitário 
possam ser reduzidas. O fortalecimento da assistência em saúde mental será priorizado, 
bem como uma atenção especial em possíveis demandas para pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida que circulam em nossa Unidade. 

Valorização da CIPA: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por 
funcionários da EACH, tem atuado incisivamente na sinalização de riscos iminentes e 
sugestões de ações de prevenção de incidentes/acidentes no espaço do nosso campus. 
Pretendemos estimular o papel da CIPA junto a toda comunidade da EACH. 

Valorização do período noturno: considerando que grande parte das nossas atividades 
fim ocorrem no noturno, propomos a ampliação dos serviços de atendimento neste 
período.  

Acolhimento às gestantes e mães em período de amamentação: nos comprometemos 
a manter e aprimorar o espaço destinado às gestantes e lactantes. Entendemos que esta 
forma de acolhimento pode favorecer a permanência e a qualidade de vida na EACH.  

Aumento no número de copas instaladas e melhorias nas copas existentes: muitos 
servidores trazem suas refeições de casa. Precisamos aumentar a oferta de copas 
disponíveis na Escola. Em especial, instalar uma copa no A1 e melhorar a estrutura das 
que já existem (por exemplo, trocando micro-ondas e colocando cadeiras). 

Comunicação sobre os problemas: devido à sua dimensão, a Escola necessita de um 
sistema eficiente de comunicação dos problemas. A implementação de um aplicativo, 
via celular, viabilizaria a possibilidade de qualquer membro da comunidade comunicar 
anomalias e acompanhar ações. 

 



4. Espaço físico: Plano Diretor e novos prédios 

É urgente retomarmos a questão da finalização da implantação da EACH e 
expansão do campus junto à Reitoria e SEF. Destacamos que: 1. Nossos cursos de 
graduação ainda não têm os laboratórios didáticos que necessitam; 2. Nossos programas 
de pós-graduação (PG) estão em expansão e carecemos de um espaço físico adequado 
para o pleno desenvolvimento dos programas, com um maior número de salas de aula e 
salas de permanência para os estudantes da PG e pós doutorandos; 3. Precisamos 
expandir o espaço disponível para os laboratórios e os grupos de pesquisa, para que os 
docentes possam aumentar suas ações em pesquisa neste campus; 4. As salas de 
professores devem receber constante implementação, inclusive de melhor isolamento 
acústico; 5. O espaço destinado à vivência discente é reduzido e devemos criar 
condições para reuniões, estudos, atividades de empresas juniores, ampliando as 
condições de permanência dos estudantes no campus.  Cobraremos repetidamente 
ações por parte da Reitoria para atender estas demandas. Ademais, nos 
comprometemos com a total transparência na tomada de decisões sobre o espaço 
físico na EACH, entendendo que este assunto deva ser debatido em todas as instâncias 
da Unidade. 

 
5. Recursos Humanos: número e qualificação permanente 

No Conselho Universitário: Lutaremos pela reposição da erosão inflacionária dos 
salários dos servidores da USP e manutenção dos benefícios em vigor. 

Servidores Docentes: Estamos cientes que a EACH tem carência urgente de docentes 
em áreas específicas. Faremos gestão permanente junto à Reitoria para que novos 
cargos sejam destinados à EACH, inclusive para Professores Titulares, e para que 
cargos de docentes aposentados, falecidos ou exonerados retornem à Unidade com a 
maior urgência possível. Entendemos também que, com a expansão dos programas de 
PG na Unidade, a sobrecarga dos docentes tende a aumentar. Assim, é condição 
indispensável que possamos expandir nosso quadro docente. 

Servidores Técnicos e Administrativos: Desde a sua criação a EACH mantém um 
quadro reduzido de servidores não docentes. Sabemos que alguns serviços estão 
sobrecarregados e enfrentam demanda crescente, como é o caso do Serviço de PG. 
Faremos gestão permanente junto à Reitoria para que novos cargos de servidores 
sejam destinados à EACH. Propomos também uma avaliação da distribuição dos 
funcionários para identificação dos pontos de sobrecarga e busca de soluções, a partir de 
propostas dos servidores. Nos comprometemos a realizar reuniões semestrais com os 
servidores de todos os setores da EACH para a avaliação das condições de trabalho, 
mapeamento de oportunidades de melhoria, identificação das demandas e busca de 
soluções. Manteremos canais abertos para ouvir sugestões e para maior interação com 
os diversos níveis funcionais da unidade. 

Qualificação Permanente: Todos os servidores da EACH devem ter acesso a 
oportunidades de aperfeiçoamento profissional. Apoiaremos a participação em cursos de 
capacitação oferecidos dentro e fora da USP e de estágios em instituições no Brasil e no 
exterior, de forma responsável, sem comprometer as atividades na Unidade.  



 

6. Processos de Avaliação na USP: o papel da Direção 

Em 2018, a Direção e a Congregação da EACH estarão envolvidas diretamente com a 
elaboração do Projeto Acadêmico da EACH USP. Temos nos mantido atentos ao debate 
sobre a formação da Câmara de Atividades Docentes (CAD) em seu trabalho junto à 
Câmara de Avaliação Institucional (CAI). 

Propomos a criação de uma comissão assessora da Direção para a organização e o 
acompanhamento desta demanda. Somos a favor de processos de avaliação que 
considerem a especificidade das Unidades, dos cursos de graduação e dos 
programas de PG, bem como as limitações ainda presentes na estrutura e nos 
recursos humanos da EACH. Assim como as atividades de pesquisa, defenderemos 
que a dedicação à Cultura e Extensão e as atividades de gestão sejam igualmente 
valorizadas nos processos avaliativos. 

 

7. Apoio aos Estudantes: combate à evasão, permanência e bem-estar dos 
estudantes na EACH 

Os estudantes são nossa razão maior na universidade. Conhecemos os desafios que 
nossos estudantes enfrentam para chegar à USP e permanecer nela. A universidade deve 
apoiá-los ao máximo, obviamente, dentro de um planejamento orçamentário 
responsável. Temos a firme intenção de manter um diálogo constante com o corpo 
discente. Buscaremos sempre compreender as necessidades dos estudantes e encontrar 
as melhores formas de encaminhamento de propostas e solicitações.  

Sabendo que a evasão na USP e na EACH ainda é elevada, entendemos ser essencial 
conhecer os principais motivos desta evasão. Para tal, é nossa intenção realizar um 
levantamento junto aos alunos que deixam seu curso de graduação. A partir deste 
levantamento, a Direção, a Comissão de Graduação, os Coordenadores de Curso e a 
representação estudantil poderão propor estratégias para reduzir a evasão na EACH. 

Propomos fortalecer o acompanhamento dos egressos da EACH para mapear a 
inserção profissional. Estas informações poderão ajudar no aperfeiçoamento dos cursos 
da EACH, bem como criar novas oportunidades para os nossos alunos. Pretendemos 
criar canais para interação com esse importante patrimônio de nossa Escola, ex-alunos e 
ex-alunas, que podem contribuir com ideias, temas e projetos importantes. 

Faremos gestão junto à Prefeitura do Campus para que os serviços da 
Superintendência de Assistência Social (SAS) na EACH sejam aprimorados. 
Estamos cientes de que há necessidade de um aumento do número de servidores e 
aperfeiçoamento do espaço físico para atendimento aos estudantes. É fato que na EACH 
há um maior número de estudantes oriundos da rede pública de ensino e de estudantes 
pretos, pardos ou indígenas (PPIs). Cabe à Direção permanentemente sensibilizar a 
Reitoria e os órgãos centrais sobre o perfil dos estudantes da Unidade e sobre a 
necessidade de uma atenção especial às ações de apoio e permanência estudantil na 
EACH.  



8. Graduação na EACH: aperfeiçoar sempre 

Somos fortes apoiadores do Ciclo Básico da EACH. É nossa visão que o estudante se 
beneficia de modo significativo das Disciplinas Gerais (DG) que inserem o estudante 
nas grandes áreas do conhecimento, antes do contato com os conteúdos específicos do 
curso. O Ciclo Básico (CB) foi aperfeiçoado, com a verticalização de algumas de suas 
disciplinas agora alocadas em semestres posteriores, e com as ênfases que foram dadas 
às DG. No entanto, é necessário discutir criticamente os efeitos de tal alteração e 
monitorar junto à Comissão de Coordenação do CB a valorização dos seus princípios e 
valores na EACH. 

Defendemos que as discussões sobre o Ciclo Básico devem ser retomadas. Em 
especial, entendemos que uma maior atenção deva ser dada à disciplina de Resolução de 
Problemas (RP) e que atualizações e aperfeiçoamentos devem ser feitos para que ela 
atinja seu potencial pedagógico máximo. Defendemos a revitalização e o aumento no 
número das salas de RP. 

Apoiaremos a realização de seminários avançados sobre estratégias pedagógicas 
inovadoras, entendendo que a EACH deve ser referência neste campo. 

Entendemos ser necessário realizar um amplo levantamento das necessidades dos 
laboratórios didáticos e de informática. Será necessário um planejamento orçamentário 
para a atualização dos nossos laboratórios didáticos. 

Faz-se ainda necessário discutir a valorização da Licenciatura na EACH e debater 
criticamente os efeitos da recente deliberação do Conselho Estadual de Educação (CEE) 
sobre as possíveis reformas curriculares na formação inicial de professores nas 
universidades paulistas. 

Nos comprometemos a acompanhar com atenção o processo de aperfeiçoamento dos 
cursos de Graduação da EACH, as solicitações de recredenciamento junto ao CEE, o 
tempo médio de integralização dos créditos, os índices de retenção, o número de 
inscritos por vaga, entre outros índices que nos ajudem a acompanhar a evolução da 
graduação na Unidade. 

 

9. Pós-Graduação na EACH: a consolidação dos programas 

Temos muito orgulho dos programas inovadores de Pós-Graduação que foram criados 
na Unidade. O crescente número de inscrições nos programas de PG da EACH 
evidencia a relevância e qualidade dos programas. Entretanto, estamos cientes do 
grande esforço que será necessário para alcançarmos a consolidação dos nossos 
programas, que se materializará com avaliações mais elevadas da CAPES e pela oferta 
do doutorado por um maior número de programas.  

É nossa intenção valorizar iniciativas propostas pela Comissão de Pós-Graduação, em 
especial aquelas constantes no documento Política de Pós-Graduação da EACH, 
aprovadas por tal comissão em setembro de 2016 em que se definem claras diretrizes 
para os programas de PG em funcionamento e para aqueles que estão sendo 
cuidadosamente preparados para a nossa Unidade. Por exemplo, destacamos nosso 



compromisso com o aperfeiçoamento da infraestrutura destinada à PG, em 
especial, apoio aos coordenadores dos programas.  

É necessário que se consolide um planejamento estratégico para a PG da EACH, 
apoiado pela Direção, a fim de que os Programas possam superar suas dificuldades e 
atingir níveis de excelência. A Direção deve acolher e acompanhar tal planejamento, 
pois os Programas de PG promovem a divulgação da EACH nos diversos âmbitos da 
ciência constituindo um pilar importante para a carreira dos docentes e discentes, além 
de serem primordiais para o desenvolvimento do país. 

 

10. Extensão: valorização e expansão 

Desde sua criação, a EACH tem como um dos principais pilares de seu projeto político-
pedagógico uma intensa interação com a comunidade. É sabido que a região leste de 
São Paulo é uma região densamente povoada com potencial de participação ativa da 
Universidade.  

A EACH vem estreitando seus laços com a comunidade em seu entorno o que 
possibilitou, na medida do possível, a inserção de seus alunos, professores e 
funcionários nas atividades extensionistas. Nosso entendimento é que a EACH pode 
atuar como importante agente de desenvolvimento, permitindo o acesso à produção 
acadêmica, no tocante aos resultados das investigações científicas, agregando à 
formação profissional o estímulo à pesquisa e a difusão do saber e da cultura. 
Entendemos, no entanto, que tal aproximação com a sociedade deve ser realizada 
conforme os interesses de diversos públicos, e não em sentido unilateral. 

Atividades de educação e divulgação, como o Programa "USP e as Profissões", as 
Visitas Monitoradas na EACH, os Cursos de Especialização, os Cursos de Difusão, os 
Programas de Inverno e Verão, a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), a 
valorização da Cultura e da Arte, o Conselho da Comunidade e as constantes reuniões 
com lideranças comunitárias são algumas das ações que devem, a nosso ver, ser 
estimuladas. Entendemos que as parcerias em Cultura e Extensão com outras 
unidades e órgãos da USP devem ser encorajadas, numa necessária aproximação 
com as políticas fomentadas para tal setor a partir da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária (PRCEU). 

Pretendemos também fomentar condições para melhorias na atuação do Setor de 
Eventos da EACH. Entendemos que os eventos na EACH devem contar com uma 
melhor estrutura, principalmente no tocante ao serviço de logística e de gastronomia, 
bem como o apoio aos alunos da EACH já habituados a tal atividade e aliás 
reconhecidos por sua atuação nos eventos realizados em diversas oportunidades na 
Universidade de São Paulo. 

 
 
 
 
 



11. Apoio à Pesquisa na EACH 
 

A implantação parcial da EACH gerou, ao longo os últimos 12 anos, entraves 
importantes ao pleno desenvolvimento das atividades de pesquisa na Unidade. Os 
espaços para os laboratórios de pesquisa são limitados, o que gera tensões constantes. 
Nos comprometemos com o desenvolvimento de uma política clara de concessão de 
espaço físico para os laboratórios, assim como critérios objetivos para a 
manutenção da concessão do espaço físico. Esta política deverá ser desenvolvida 
conjuntamente com a Comissão de Pesquisa (CPq) e Comissão de Espaço Físico no 
CTA. 

Nos comprometemos a realizar todas as ações necessárias para a plena implantação de 
um escritório de apoio à gestão financeira dos fomentos e do escritório da FAPESP no 
campus. Apoiaremos a CPq na elaboração de planos estratégicos para captação de 
recursos de maior porte junto à agencias de fomento e demais fontes de apoio à 
pesquisa. 

Se eleitos, seremos ágeis na assinatura de documentos para as agências de fomento. 
Ofereceremos apoio à realização de eventos científicos na Unidade, com 
valorização especial daqueles que possam fortalecer a cultura interdisciplinar da 
Escola. 

 

12. Internacionalização e visibilidade da EACH 

A política de internacionalização na Universidade de São Paulo destaca que a 
cooperação entre instituições de diferentes países é um objetivo comum das sociedades 
científicas mundiais. Através da internacionalização, asseguram-se a qualidade e a 
eficácia na renovação e na socialização do conhecimento produzido.  

Em setembro de 2006, a EACH começou a contar com a Comissão de Convênios e 
Internacionalização, um passo importante para a constituição do que viria a ser a atual 
Comissão de Relações Internacionais (CRInt). Desde então, a Unidade ganhou 
importância em tal setor e inclusive sediou em 2013 o II Encontro de Gestão de 
Relações Internacionais (GERINT USP) com a presença dos diversos coordenadores de 
internacionalização da universidade e do exterior. Neste segmento, diversos convênios 
na EACH foram estimulados com renomadas instituições no exterior.  

Verifica-se, no entanto, que é preciso reavaliar constantemente as políticas para este 
setor na EACH, inclusive discutindo a eficácia dos convênios já celebrados. Observa-
se um claro desequilíbrio na mobilidade entre os alunos da EACH que enviamos ao 
exterior (em expressivo maior número) em comparação aos estudantes estrangeiros que 
efetivamente se sentem atraídos em freqüentar as atividades acadêmicas da nossa 
Unidade. Isto ocorre também com a atratividade de professores visitantes. Em grande 
parte, este desequilíbrio ocorre pela falta de estrutura de recepção internacional na 
EACH. Pretendemos estimular fortemente tal setor, fazendo gestão junto às Pró-
Reitorias, a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 
(AUCANI) e a Agência USP de Inovação (AUSPIN) para fomentar inclusive o 
crescimento de oferta de disciplinas de graduação e pós-graduação na língua inglesa. 



Para além do atual conteúdo disponível no link da CRInt, a página da EACH deverá ter 
mais informações traduzidas para a língua inglesa, em especial, as páginas com 
informações importantes para estudantes e professores de outros países.  

Nos comprometemos assim a fomentar políticas que apoiem a internacionalização da 
EACH, como um aumento no número de disciplinas oferecidas em inglês na graduação 
e na PG. Deve haver maior pró-atividade neste setor, como a viabilização de cursos de 
línguas, divulgação de oportunidades externas à USP, apoio efetivo para pós-
doutorandos no apoio logístico para alunos estrangeiros e professores visitantes. 

 
 
Perfil acadêmico, profissional e administrativo dos candidatos 

 

Mônica Sanches Yassuda, Bacharel em Psicologia pela Universidade 
de São Paulo (1988), mestrado (1994) e doutorado (1999) em Psicologia 
do Desenvolvimento Humano pela Universidade da Flórida (EUA), 
Livre Docente pela EACH USP (2011), Professora Titular (2017). 
Ensina e pesquisa temas relacionados à neuropsicologia do 
envelhecimento, como marcadores cognitivos para a detecção precoce 
das demências e a eficácia das intervenções cognitivas. Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 2010. Orientadora do programa de Pós- 
Graduação em Gerontologia da EACH USP e da UNICAMP e em Neurologia da 
Faculdade de Medicina da USP. Mantém parceria em pesquisas com a Universidade de 
Edimburgo, Universidade Heriot Watt, Universidade de East Anglia e Universidade de 
Pádova. 

Experiência administrativa na Universidade de São Paulo: 
 

• Suplente de Coordenação do Bacharelado em Gerontologia (2006 - 2009) 
• Coordenadora do Bacharelado em Gerontologia (2009 – 2013) 
• Membro da Comissão de Coordenação do Ciclo Básico (2008 – 2010).  
• Coordenadora interina da Comissão de Coordenação do Ciclo Básico (2009) 
• Presidente da Comissão de Graduação da EACH (janeiro de 2011 a dezembro de 

2012) 
• Membro do Conselho Técnico Administrativo da EACH (janeiro de 2011 a 

dezembro de 2012) 
• Membro da Congregação da EACH (janeiro de 2011 a dezembro de 2012) 
• Membro do Conselho de Graduação da USP (janeiro de 2011 a dezembro de 

2012) 
• Membro da Câmara de Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação da USP (janeiro 

a dezembro de 2012) 
• Membro da Comissão Assessora de Estágios da Pró-Reitoria de Graduação da 

USP (agosto a dezembro de 2012) 
• Membro titular da CoC de Gerontologia (agosto de 2006 a agosto de 2012) 
• Membro titular da Comissão de Área - Ciências da Saúde da EACH (2016 – 

2018). 



 

Ricardo Ricci Uvinha, natural de São Paulo (SP), Licenciado e 
Bacharel em Educação Física (1990), fez Mestrado na FEF/Unicamp 
(1997), Doutorado na ECA/USP (2003), Pós-Doutorado na Griffith 
University/Australia (2004). Livre-Docente pela EACH/USP (2008), 
obteve progressão na carreira para Professor Associado 2 (2013). Com 
experiência de 26 anos de docência no magistério em nível 
superior, atuou como membro do corpo diretivo de associações 

científicas temáticas nacionais e internacionais, possuindo experiência na participação 
em eventos acadêmicos e profissionais em mais de 50 países. Entre os prêmios 
recebidos, destaca-se a primeira colocação no Prêmio de Excelência em Docência da 
Universidade de São Paulo, recebido pela Pró-Reitoria de Graduação da USP (2013) e o 
reconhecimento como Primeiro Professor Contratado da EACH USP, homenagem 
recebida pela Comissão EACH 10 anos (2015). 

Experiência administrativa na Universidade de São Paulo: 
 

• Representante docente do Bacharelado em Lazer e Turismo da EACH/USP para 
colaborar com o aprimoramento do projeto pedagógico da USP Leste (2005); 

• Vice-coordenador do Bacharelado em Lazer e Turismo da EACH/USP (2006-
2008); 

• Membro titular da Comissão de Coordenação CoC do Bacharelado em Ciências 
da Atividade Física da EACH/USP (2006-2007); 

• Membro titular da Comissão de Coordenação CoC do Ciclo Básico da 
EACH/USP (2006-2008); 

• Coordenador Geral de Estágios da EACH/USP (2006-2008); 
• Coordenador do Bacharelado em Lazer e Turismo (2008-2011); 
• Membro titular da Comissão de Graduação CG da EACH/USP por cinco anos, 

como representante eleito pelos professores doutores da unidade (2006-2008) e 
como Coordenador do Bacharelado em Lazer e Turismo (2008-2011); 

• Vice-Presidente da Comissão de Graduação CG da EACH/USP (2008-2009); 
• Membro titular da Comissão Temporária de Internacionalização, equipe 

responsável pela implantação da CCInt EACH/USP (2006-2008); 
• Membro Titular da Comissão de Relações Institucionais CRI/EACH/USP 

(2008-2009); 
• Presidente da Comissão de Relações Internacionais CRInt da EACH/USP (2011-

2014); 
• Coordenador do convênio internacional entre a USP e a University of Northern 

Iowa - EUA (2012-2016); 
• Coordenador do convênio internacional entre a USP e a Shanghai University - 

China (2013-2017); 
• Membro Titular da Comissão de Pesquisa CPq da EACH/USP (2011-2013); 
• Membro titular da Congregação da EACH/USP como representante eleito pelos 

Professores Associados (2011-2014); 
• Assistente Técnico da Direção de Apoio aos Órgãos Centrais na EACH/USP 

(2013); 



• Suplente de Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Atividade Física da EACH/USP (2013-2014); 

• Membro Titular da Comissão Coordenadora do Programa da Pós Graduação em 
Turismo CCP PPTur da EACH/USP (2013-2014); 

• Vice-Presidente da Comissão de Cultura e Extensão CCEx da EACH/USP 
(2013-2014); 

• Presidente da Comissão de Cultura e Extensão CCEx da EACH/USP (2014-
2016); 

• Membro eleito pelo Conselho de Cultura e Extensão CoCEx USP para o 
Programa USP Diversidade (2014); 

• Membro eleito pelo Conselho de Cultura e Extensão CoCEx USP para a 
Comissão Acadêmica e Editorial do Programa USP e as Profissões (2014-2015); 

• Membro eleito pelo Conselho de Cultura e Extensão CoCEx USP para a 
Comissão de Acompanhamento do Programa Aprender com Cultura e Extensão 
(2014-2015); 

• Membro eleito pelo Conselho de Cultura e Extensão CoCEx USP para a 
Comissão da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo - OSUSP 
(2015-2016); 

• Membro do grupo de trabalho para a criação dos Conselhos de Área na 
EACH/USP, responsável pela Coordenação da Área CA7 Ciências Sociais 
Aplicadas (2015-2016); 

• Líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer GIEL da EACH/USP 
(2008-atual); 

• Coordenador acadêmico do Programa Giro Cultural USP da PRCEU/USP 
(2015-atual); 

• Membro da Comissão de Implantação do Programa de Doutorado em Turismo 
da EACH/USP (2017-atual). 
 

 
 
 
 

 


