
 

 

PORTARIA EACH 21/18 de 26.03.2018 
 
 
Dispõe sobre a criação e atribuições do Grupo de Trabalho para elaboração do 
Projeto Acadêmico da EACH/USP. 

 
 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de 

São Paulo (USP), usando de suas atribuições legais, considerando a solicitação do 

senhor Presidente da Comissão Permanente de Avaliação da USP, Prof. Dr. Antonio 

Carlos Hernandes, através do Of. CIRC./GVR/009/2018, baixa a seguinte  

 

PORTARIA 

 

Artigo 1º - Fica criado o Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Acadêmico 

da EACH/USP, grupo assessor da Diretoria e da Congregação da EACH. 

 

Artigo 2º - São objetivos do Grupo de Trabalho: 

I. Definir a missão, visão e valores da EACH;  

II. Definir os objetivos e as metas parciais e finais para o período correspondente 

ao ciclo avaliativo (05 anos);  

III. Planejar ações para cumprimento das metas dentro do período avaliado, com 

destaque para as iniciativas voltadas à melhoria da qualidade;  

IV. Propor indicadores para avaliação de desempenho referente ao cumprimento 

das metas definidas, em harmonia com as atividades-fim da Universidade;  

V. Considerar a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e cultura e extensão na 

proposição das atividades voltadas à valorização dos cursos de graduação e 

de pós-graduação, buscando sua articulação efetiva;  

VI. Considerar a transversalidade das ações de nacionalização, 

internacionalização e gestão em relação às atividades de ensino, pesquisa e 

cultura e extensão, apontando o planejamento de iniciativas nesse sentido;  

VII. Definir a composição ideal do corpo docente para a Unidade, considerando os 

vários regimes de trabalho da Universidade;  

VIII. Caracterizar o perfil esperado dos professores nos vários níveis da carreira na 

Unidade: Doutor 1, Doutor 2, Associado 1, Associado 2, Associado 3 e Titular;  

IX. Planejar iniciativas que favoreçam o acolhimento estudantil apenas no âmbito 

da Unidade, Museu ou Instituto Especializado;  

X. Planejar a gestão para o período da avaliação considerando os objetivos de 

qualidade estabelecidos para ensino, pesquisa e cultura e extensão;  

XI. Planejar ações de função social, respeitando as especificidades de cada 



 

 

Unidade.  

 

Artigo 3º - O Grupo de trabalho deverá apresentar o Projeto Acadêmico da EACH à 

Diretoria até o dia 29 de junho de 2018, para que seja possível ampla divulgação na 

unidade e coleta de sugestões para aperfeiçoamento. 

 

Artigo 4º - A Diretora encaminhará o Projeto aos membros da Congregação para 

deliberação e aprovação no mês de agosto de 2018.  

 

Artigo 5º - O Grupo de trabalho será composto: 

I. Pelo Vice-Diretor, seu Coordenador; 

II. Pelos Professores Titulares da EACH; 

III. Pelo Prof. Dr. Thomás Augusto Santoro Haddad 

IV. Pelo Prof. Dr. Paulo Rogério Miranda Correia 

V. Pelo Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo 

VI. Pelo Presidente ou Suplente do Presidente da Comissão de Graduação; 

VII. Pelo Presidente ou Suplente do Presidente da Comissão de Pós-Graduação; 

VIII. Pelo Presidente ou Suplente do Presidente da Comissão de Pesquisa;  

IX. Pelo Presidente ou Suplente do Presidente da Comissão de Cultura e 

Extensão Universitária;  

X. Pelo Representante Discente, titular ou suplente, da Graduação na 

Congregação; 

XI. Pelo Representante Discente, titular ou suplente, da Pós-graduação na 

Congregação; e 

XII. Pela servidora não-docente Andréa Pedroso. 

 

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

 

São Paulo, 26 de março de 2018 

 

 
 

Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda 
Diretora 

 


