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INTRODUÇÃO 

Trabalhar na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) significa ter à disposição 
amplo e raro leque de oportunidades intelectuais e práticas para um desenvolvimento 
acadêmico e pessoal incomum. A reflexão coletiva promovida junto à comunidade 
durante o trabalho de comunicação, busca de identidade e de auto avaliação, que 
levou à redefinição da EACH como inovadora, transformadora e plural, explicitado no 
trabalho realizado por ocasião da Avaliação Institucional em 2015, redefiniu também 
a missão da Unidade, com base na experiência dos dez primeiros anos de realizações, 
e nos enche de satisfação por termos participado deste grande projeto da USP, e de 
orgulho por sermos eachianas.

Administrar a Unidade significa tratar de todos os assuntos relativos a atividades 
acadêmicas de todas as áreas do conhecimento, com a intenção de promover a 
interdisciplinaridade traduzida na diversidade de cursos de Graduação inicialmente 
implantados, com a consequente diversidade de perfis de docentes contratados, 
estando presentes, portanto, as diversas visões de mundo e de Universidade, que 
convivem em todos os âmbitos de discussão e de decisão da Unidade. Significa, também, 
tratar de todas as questões referentes aos trâmites administrativos, financeiros e de 
infraestrutura da Unidade mais enxuta e econômica da Universidade de São Paulo 
(USP). Além disso, durante a maior parte do tempo desta gestão, significou, também, 
tratar das questões relativas ao Campus e ao relacionamento com o entorno (sociedade 
civil, lideranças comunitárias, empresas privadas e órgãos públicos), enquanto a nova 
Prefeitura da Área Capital-Leste ainda era apenas uma expectativa. 

Neste período, de janeiro de 2014 a janeiro de 2018, tudo foi tratado conforme 
os compromissos assumidos em 2013: interesse público guiando todas as ações e 
decisões, não favorecimentos nem desfavorecimentos pessoais, não aplicação de 
recursos materiais e financeiros sem justificativa acadêmica e base legal, abertura 
para discussão de todos os assuntos levados à administração e consideração de 
todas as preocupações expressas pela comunidade. Tendo a gestão se iniciado a 
partir de uma grave crise interna, todas as ações tiveram sempre um componente 
de transparência e abertura de participação para a comunidade; as reuniões dos 
colegiados principais foram transmitidas (hábito interrompido num curto período 
em que houve determinação superior para suspensão desta prática), professores, 
funcionários e alunos interessados num ou noutro assunto foram chamados para 
contribuir com os encaminhamentos, reuniões abertas e temáticas foram realizadas 
ao longo do tempo, atas dos colegiados foram atualizadas e sua análise agilizada, 
decisões da Congregação sumarizadas e publicadas no sítio eletrônico da Unidade para 
consulta rápida da comunidade, entre outras ações visando a ampliar a transparência 
dos procedimentos e decisões e a valorizar cada seção, cada curso, cada comissão e 
cada crítica construtiva ou sugestão.

A Unidade foi criada sem estruturas intermediárias de gestão administrativa, com 
exceção das comissões estatutárias, que não têm atribuições de Departamentos; 
sem Prefeitura de Campus (criada em 2016, após um trabalho desta gestão junto à 
Reitoria) e sem a presença direta dos órgãos centrais, como as Superintendências 
e a Procuradoria Geral (PG), o que diminuiu a agilidade de vários procedimentos 
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administrativos, e, principalmente, desfavoreceu a compreensão das condições 
particulares da EACH e do Campus em que se insere.

Além de tudo, o inusitado e surpreendente fato de que a área do Campus ocupada 
pela Escola passou por um processo de movimentação de terra ilegal, caso ainda não 
esclarecido, promoveu uma crise institucional jamais vista na USP, que contaminou 
as relações humanas e prejudicou muito do desenvolvimento a que poderíamos ter 
assistido nestes anos. 

Ainda, a presença de gás metano no subsolo, gerado naturalmente pela 
decomposição da grande quantidade de matéria orgânica presente nos sedimentos 
ali acumulados, não obstante ter sido detectada no início da construção dos prédios, 
o que ensejou a configuração de estruturas preparatórias de segurança para posterior 
procedimento de ventilação, promoveu outra situação inusitada, não tendo sido 
instalados os equipamentos necessários para que a ventilação ocorresse efetivamente. 
Esta condição gerou decisão judicial de interdição da área, tendo esta gestão iniciado 
seu trabalho já sem acesso aos prédios da Unidade. As duas questões ambientais 
foram muitas vezes confundidas e muito do tempo e da energia da administração e da 
comunidade afetada foram gastos neste assunto.      

Apesar desta situação ter prejudicado fortemente as relações entre a Unidade e a 
Reitoria, foram alcançadas muitas das solicitações feitas, como a criação da Prefeitura, 
a reforma dos telhados, a reimplantação da rede enterrada da tubulação de combate a 
incêndio, a atuação dos Órgãos Centrais para as ações visando à obtenção do AVCB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros), alguns aditivos de verba, avanços na Graduação 
e na Pós-Graduação, na Internacionalização, alguma mudança de atendimento no 
âmbito da Superintendência de Assistência Social (SAS), o atendimento de parte das 
demandas junto ao Banco de Oportunidades referente à mobilidade de funcionários, 
e em outros aspectos. 

Esta gestão procurou, desde o primeiro dia, por considerar de grande importância 
no ambiente acadêmico, dar voz a todas as correntes de pensamento; promover 
a discussão de todo e qualquer assunto considerado de interesse da comunidade, 
seja nos colegiados, seja nas inúmeras reuniões abertas e temáticas; dar acesso 
às informações de todas as áreas, em comunicados, em transmissões de reuniões 
e no sítio eletrônico; ampliar a participação da comunidade em grupos de trabalho 
e comissões assessoras; acolher os indivíduos que se consideravam atingidos por 
possíveis irregularidades no ambiente de trabalho e estudo, disseminando mais 
confiança na construção de um ambiente mais respeitoso e ético. Estas ações devem 
ser contínuas para que seja enraizado na comunidade um sentimento de confiança 
e de tranquilidade para o desenvolvimento de sua atividade acadêmica ou técnico-
administrativa na Unidade e na Universidade.

Na questão dos recursos humanos, a preocupação com a qualidade, a quantidade 
e a adequação dos recursos existentes aos objetivos acadêmicos de uma Unidade de 
Ensino e Pesquisa da USP gerou algumas ações visando a aumentar a participação, o 
comprometimento e a satisfação profissional dos funcionários técnico-administrativos. 
Todas as seções e serviços foram envolvidos num trabalho de reflexão sobre seus 
próprios objetivos e suas relações com os outros setores da Escola, incluindo as 
atividades fim. Nesta ação, os próprios funcionários foram instados a se organizarem 
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para a compreensão do papel dos chefes, a escolha das chefias e para a explicitação das 
tarefas a serem executadas pelas seções e por todos os funcionários para a melhoria dos 
fluxos de trabalho; foram detectadas várias inadequações ou insatisfações de pessoas 
com relação aos serviços executados e algumas mudanças foram feitas no sentido 
de que os funcionários pudessem estar o mais confortáveis possível em seu local de 
trabalho e com seu conjunto de atribuições o mais próximo possível de seu perfil 
profissional e mesmo de sua expectativa pessoal, tendo sido feito sempre um esforço 
para que as pessoas tivessem mais razões para um comprometimento genuíno com 
a colaboração que pudessem dar à EACH e à USP. Em uma das áreas particularmente 
complexas, o Serviço de Laboratórios, foi feito um trabalho mais detalhado, que consta 
do item de gestão de recursos humanos. 

Na questão das relações interpessoais dentro da Escola, foi percebido um 
relativamente grande contingente de insatisfações e reclamações entre membros 
das três categorias, com o desenvolvimento de conflitos de diversas naturezas e de 
diferentes gravidades, o que ensejou a criação da Comissão de Defesa da Diversidade, 
dos Direitos Humanos e da Democracia (CDDDHD), com o objetivo principal de acolher 
as pessoas, compreender as situações de possível ofensa aos elementos norteadores 
de nossos padrões éticos (expressos no próprio nome da comissão) e de assessorar a 
Diretoria nos encaminhamentos necessários. Poucos meses depois, a própria Reitoria 
recomendou que todas as Unidades criassem comissões internas de direitos humanos, 
tendo sido a EACH a primeira Unidade da USP a possuir sua própria comissão desta 
natureza. 

Em meio a muitas adversidades (questões ambientais levando a uma interdição de 
seis meses e meio e questões financeiras que atingiram toda a Universidade) ainda 
não foi possível finalizar a implantação desta Unidade da USP: seu orçamento ainda 
não foi alçado a um patamar que coloque a EACH proporcionalmente em condições 
equilibradas em relação às outras grandes Unidades da USP; também ainda não 
foi possível sequer repor cargos de professores que faleceram, aposentaram-se ou 
foram exonerados, e nem mesmo adquirir cargos para várias áreas do conhecimento 
ainda carentes, de modo a prover a EACH de um corpo docente quantitativa e 
qualitativamente condizente com as necessidades da Graduação, da Pós-Graduação, da 
Pesquisa e da Cultura e Extensão; igualmente, ainda não foi possível prover a Unidade 
de funcionários em número e qualificação suficiente para todas as necessidades nos 
âmbitos acadêmico, administrativo e operacional; o mesmo quadro se apresenta para 
o espaço físico, ficando a Unidade, até o momento sem a finalização sequer dos planos 
iniciais de construção, que foram interrompidos em 2011, sufocando todos os setores, 
principalmente a pós-Graduação e os laboratórios de pesquisa experimental, entre 
outros.    

Com esta introdução, apresentamos um conjunto de visões e sentimentos moldados 
nestes treze anos de atividades na EACH e quatro anos na direção. Passamos ao relatório 
de gestão, agradecendo o apoio recebido, o trabalho dedicado e o auxílio prestado 
no encaminhamento das questões de todas as naturezas, as críticas construtivas e 
sugestões que ajudaram a aperfeiçoar muitos procedimentos e decisões. Este relatório 
procura retratar as condições e as ações de todos os eixos da atividade acadêmica e 
de todos os âmbitos administrativos e operacionais no período em que estivemos à 
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frente da diretoria da EACH, incluindo nossas reflexões a respeito de vários aspectos. 
No entanto, estamos cientes de que ainda haveria muito a registrar, porém, o ponto 
final se impõe, e o relatório é divulgado com a gestão já finalizada. 

Maria Cristina Motta de Toledo

Neli Aparecida de Mello-Théry
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DIRETORA DA EACH/USP  

Maria Cristina Motta de Toledo

Resumo

Foi docente da Universidade de São Paulo, no Instituto de Geociências (IGc), de 
1982 a 2006, e na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), de 2006 a 2018. 
Fez Graduação em Geologia (1977), Mestrado (1981), Doutorado (1986) e Livre-
Docência (1999) no IGc/USP. Obteve o título de Professor Titular da USP, na EACH/
USP, em 2009. Foi orientadora de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Geoquímica e Geotectônica do IGc USP (de 1988 a 2013); é orientadora de Doutorado 
no Programa Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências da 
UNICAMP (desde 2004). Foi Coordenadora de convênios de colaboração científica 
internacional CAPES-COFECUB, de cursos de Pós-Graduação (IGc) e de Graduação (IGc 
e EACH); foi presidente de Comissões de Graduação (IGc e EACH) e Assessora Técnica 
da Pró-Reitoria de Graduação da USP. De 1988 a 2013, foi bolsista de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq. De janeiro de 2014 a janeiro de 2018 foi diretora da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP.

Histórico

Compôs a equipe de organização e de autoria do livro Decifrando a Terra, primeiro 
livro moderno de Geologia em língua portuguesa, que recebeu menção honrosa na 
categoria Ciências Exatas em 2002 do prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. 
Liderou a equipe de produção do livro Geologia, EDUSP, 2011, e foi responsável por 
sua edição, dedicada à formação de professores de Ciências.

Coordenou cursos de Graduação, no Instituto de Geociências, Bacharelado em 
Geologia e Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA) e, na Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN). 

Trabalha pelo ensino e divulgação das Geociências em espaços educativos formais 
e não formais fora da USP, desde 1988, incluindo diversos tipos de atividade, como 
palestras, aulas e trabalhos de campo para crianças, adolescentes, adultos leigos e 
professores, organizados em escolas, entidades civis ou unidades do serviço público, 
tendo artigos em jornais, contribuições a revistas infantis e autoria de um livro infantil. 

APRESENTAÇÃO DA DIRETORA E VICE-DIRETORA 
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Desenvolveu, a partir de 1978, projetos de pesquisa em Geoquímica de Superfície, 
sobre o comportamento de elementos químicos de interesse econômico e ambiental, 
nos setores de mineralogia aplicada e de fertilizantes alternativos. Um dos últimos 
projetos desenvolvidos, com apoio da FAPESP, CNPq e CAPES (CAPES-COFECUB), 
abordou os minérios de fosfato e a produção de fertilizantes alternativos ao modelo 
tradicional, que promove enormes perdas do fósforo contido nos minérios extraídos 
das minas. Durante mais de 30 anos trabalhou com equipes interdisciplinares, nacionais 
e internacionais, em associação com outras instituições, com destaque para a Escola 
Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (USP), Escola Politécnica (USP), Instituto de 
Geociências da UFRGS, Centro de Geoquímica da UFPA, CETEM (MCT/CNPq), EMBRAPA 
Instrumentação (São Carlos), e, na França, ORSTOM/IRD, Universidade de Poitiers, 
Universidade Paul Sabatier (Toulouse) e Escola Nacional Superior de Agronomia 
de Toulouse. Algumas das principais publicações estão relacionadas a esta linha de 
pesquisa, assim como a maior parte da orientação de alunos da Pós-Graduação e da 
Graduação, abordando a caracterização mineralógica, geoquímica, cristaloquímica 
e micromorfológica de minérios fosfáticos e materiais ricos em fosfatos de diversos 
locais, principalmente no Brasil, sua integração com a caracterização tecnológica 
de minérios e a obtenção de processos alternativos para a fertilização de solos com 
vistas à diminuição dos custos econômicos e ambientais das atividades relacionadas 
(mineração e agronomia), incluindo experimentos agronômicos para avaliação da 
eficiência dos compostos.

Também desenvolve atividades na linha de pesquisa sobre Ensino de Ciências da 
Terra, principalmente no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História 
de Ciências da Terra da Unicamp, orientando pós-graduandos, e também no âmbito da 
USP, com colaborações no IGc e na EACH.

Na administração e gestão acadêmica, teve participação ativa em atividades de 
interesse comunitário, visando à valorização do ser humano em seu local de trabalho/
estudo, como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA, a Comissão de 
Qualidade e Produtividade, a Comissão do IGc do programa USP Recicla, a Comissão 
de Segurança e o programa de orientação aos alunos do primeiro ano adotado no IGc 
nos anos 90. No mesmo Instituto, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Geoquímica e Geotectônica e dos dois cursos de Graduação, vice-presidente e 
presidente da Comissão de Graduação. Na EACH, coordenou o curso de Licenciatura 
em Ciências da Natureza em seus primeiros seis anos, e foi Presidente da Comissão de 
Graduação em seus primeiros cinco anos.

Ainda no âmbito da Graduação, foi membro da CPL (Comissão Permanente 
de Licenciaturas) de 2002 a 2004, que produziu o novo Programa de Formação de 
Professores da USP (PFPUSP), e foi Assessora Técnica IV da Pró Reitoria de Graduação 
em parte das gestões das Profas. Selma Garrido Pimenta e Telma M. T. Zorn.

Finalmente, foi Diretora da EACH de janeiro de 2014 a janeiro de 2018, tendo sido, 
neste período, membro titular do Conselho Universitário (Co) e membro suplente da 
Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP).
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VICE-DIRETORA DA EACH/USP

Neli Aparecida de Mello-Théry

Após vinte anos de atuação no serviço público estadual e federal na área da 
política e gestão ambientais, o novo desafio foi a carreira acadêmica - no curso de 
gestão ambiental - da EACH, na primeira turma de docentes selecionados em 2005. 
Graduada em Geografia pela Universidade Federal de Goiás (1978), com mestrado 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (1997) e doutorado em 
Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (2002). Para sua livre docência 
realizou uma nova pesquisa, sobre as terras públicas federais na Amazônia e sua relação 
com o meio ambiente e a gestão territorial, em 2008. Completou sua formação em 
universidades francesas obtendo seu segundo mestrado em Géographie et Pratique 
du Développement (1999) e doutorado em Geographie (2002), ambos na Université 
de Paris Ouest-Nanterre-La Defense (Paris X). Foi professor visitante nas Université 
de Paris X, Nanterre (2000), Université de Rennes 2 (2005 e 2008) e na Université 
Paris Sorbonne-Nouvelle (2008). Em 2011 inscreveu-se à Habilitation a diriger des 
recherches (HDR) pela Université de Rennes 2, condição essencial para poder orientar 
em universidades francesas. 

Durante mais de 20 anos trabalhou com equipes interdisciplinares, nacionais 
e internacionais, em associação com instituições multilaterais (PNUD, BIRD, IICA), 
governamentais e não governamentais em projetos ambientais. Atualmente participa 
de redes e laboratórios de pesquisa no Brasil, na França e na Austria. Em 2012-2013 
desenvolveu a pesquisa “Sustentabilidade da produção agrícola e políticas de adaptação 
às mudanças climáticas no Mato Grosso e na Bretanha”, apoiada pelo programa Ciência 
sem Fronteira, na Université de Rennes 2 e, mesmo tempo, seguiu o ciclo de formação 
do Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie (IHEST) em um ciclo de 
formação complementar, sendo-lhe atribuído o título de auditora.

Sua experiência abrange principalmente temáticas sobre a Amazônia, gestão 
ambiental, dinâmicas territoriais, políticas ambientais e territoriais, meio ambiente 
e desenvolvimento sustentável, gestão urbana e ordenamento territorial, meio 
ambiente e políticas internacionais. É coordenadora do grupo de pesquisa Políticas 
públicas, territorialidades e sociedade do Instituto de Estudos Avançados. Autora 
dos livros Território e Gestão Ambiental na Amazônia: terras públicas e os dilemas do 
Estado (2011), Políticas Territoriais na Amazônia (2006) e coautora do Atlas do Brasil 
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- Disparidades e Dinâmicas do Território (2005, 2008, 2018) e outros. É coeditora da 
Revista franco-brasileira de Geografia Confins.

As  experiências anteriores tanto na argumentação política pelo reconhecimento 
e valorização profissional quanto em posições técnicas e decisórias, de coordenação 
e gestão deram os fundamentos para a participação em distintas instâncias da gestão 
universitária: Coordenação do curso de Gestão Ambiental à época do primeiro 
reconhecimento do curso e membro da Comissão de Graduação; montagem e gestão 
de programa de pós-graduação Mudança Social e Participação Política no seu primeiro 
biênio, membro e posterior presidente da Coordenação de Relações Internacionais 
(CRInt) e vice-diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP no período 
2014-2018.

Desenvolveu, a partir de 1990, diversos projetos de pesquisa individualmente ou 
coordenando, pelo lado brasileiro, e em parceria com instituições como CNRS, INRA, 
CIRAD, IRD, CEIAS ou as Universidades de Paris-X Nanterre, Paris-Diderot, Rennes 
2, Academia de Ciências da Áustria e Universidade de Innsbruck e no Brasil com a 
UnB (Centro de Desenvolvimento Sustentável), UEL, UFPA, entre outras, tratando 
da “Análise dos determinantes da expansão da frente da soja e suas consequências 
econômicas e ecológicas na Amazônia brasileira”; “Impacto socioeconômico e 
ambiental dos novos ordenamentos no eixo Cuiabá (MT) – Santarém (PA)”; “Dinâmicas 
territoriais e impactos da frente pioneira na Amazônia meridional brasileira: elementos 
essenciais para a gestão ambiental”; “Elaboração de subsídios técnicos e documento 
base para definição da Política Nacional de Ordenação do Território-PNOT”; “Os 
determinantes geográficos, demográficos e socioeconômicos da sustentabilidade na 
Amazônia brasileira (Duramaz): estudos da região de Parauapebas (PA) e no norte 
do Mato Grosso (MT)”; “SETUP (Brasil-Índia) – Exclusão social, territórios e políticas 
urbanas”; “EuroBroadMap: visões da Europa”; “Determinantes das condições do 
desenvolvimento sustentável na Amazônia: análise das experiências bem sucedidas 
na Amazônia (Duramaz2); Observatório das dinâmicas de interações entre sociedades 
e meio ambiente na Amazônia: sustentabilidade e adaptações às mudanças globais 
(ODYSSEA) e Redes experimentais de sustentabilidade (ENESUS).

Coordenou o projeto USP/COFECUB “Políticas públicas e impactos regionais e 
locais das mudanças climáticas sobre áreas frágeis”, o qual abordou as questões de 
políticas de adaptação às mudanças climáticas locais em ecossistemas frágeis como 
áreas inundadas ou regiões vinícolas já atingidas pelas variações ou variabilidades 
climáticas. 

Algumas publicações são oriundas destas investigações com análises geográficas 
mais especificas bem como de iniciações cientificas, mestrados ou doutorados. 

Em 2013, o senso de responsabilidade e compromisso com questões ambientais, 
em especial a relação entre as teorias presentes em meus ensinamentos a respeito dos 
limites dos recursos e a prática da gestão ambiental, exigiu a descontinuar uma bolsa 
de pesquisa (CsF) na França para contribuir, como vice-diretora da gestão liderada por 
Maria Cristina Motta de Toledo, na superação da crise e da problemática do metano 
e de contaminantes no solo da área Capital-Leste do Campus da Universidade de São 
Paulo.



I. PRIMEIROS DESAFIOS



Foto da página anterior:  Apresentação das Professoras Maria Cristina Motta de      
  Toledo e Neli Aparecida de Mello-Théry aos ingressantes de 2014, na Faculdade de   
  Saúde Pública da USP.    
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I. PRIMEIROS DESAFIOS

No dia 09 de janeiro de 2014, a EACH teve as suas atividades completamente 
suspensas em seus locais próprios, por determinação judicial, devido à ausência 
das providências de segurança necessárias e ao descumprimento das exigências da 
licença ambiental definidas anteriormente e relacionadas à presença de gás metano 
no subsolo do Campus.

A atual diretoria da EACH assumiu seu mandato (29 de janeiro a diretora e 1 de 
fevereiro a vice-diretora) com o Campus interditado e em condições de trabalho 
extremamente limitadas. Em um esforço conjunto com os Assistentes Técnicos 
e da Direção, Presidentes das comissões estatutárias, Coordenadores de cursos 
de Graduação e de programas de Pós-Graduação, Chefes das diversas seções e 
serviços, além de outros funcionários técnico-administrativos e professores, foram 
providenciados e organizados locais provisórios para o desenvolvimentos de suas 
atividade e para atendimento ao público, seguindo as possibilidades existentes. 

A partir de então, a Diretoria da EACH iniciou um intenso trabalho para minimizar 
as consequências que a interdição da Área Leste do Campus pudesse causar aos 
seus mais de 4 mil alunos, além dos professores e funcionários da Unidade, em suas 
diferentes atividades acadêmicas, administrativas e operacionais. 

Os funcionários técnico-administrativos dos diversos setores da EACH foram 
chamados para desempenharem suas funções em outros locais, principalmente nas 
salas cedidas pelo Centro de Práticas Esportivas (CEPEUSP), enquanto os demais 
permaneceram à disposição das chefias, assistências e Diretoria, via telefone e 
Internet.

Por meio da Procuradoria Geral da USP, a Diretoria da EACH conseguiu obter 
autorização judicial para algumas entradas controladas na área interditada e, portanto, 
nos edifícios da EACH, de modo que funcionários, professores e estagiários puderam 
retirar livros, materiais, documentos e mesmo equipamentos para continuidade de 
atividades acadêmicas e administrativas. 

A partir do dia 13 de janeiro, as aulas de reposição ocorreram em outras Unidades da 
USP, conforme planejamento da Comissão de Graduação, efetuado com a participação 
dos docentes responsáveis pelas disciplinas que necessitaram desta reposição. 

Em 10 de fevereiro de 2014, os coordenadores e seus suplentes dos cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação da Escola reuniram-se com a Direção para discutir a 
situação da EACH e as possibilidades de cumprimento do calendário escolar de 2014, 
envolvendo as múltiplas ações necessárias para que as aulas se iniciassem antes do 
dia 10 de março.

Durante os dois dias de matrícula, 12 e 13 de fevereiro, na Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) da USP, foram realizadas quatro apresentações diárias aos alunos 
ingressantes e seus familiares sobre as questões ambientais da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH | USP Leste), pela Diretora e Vice-Diretora. Também estiveram 
presentes a Profa. Dra. Nádia Zanon Narchi, presidente da Comissão de Graduação, 
e o Prof. Dr. Antônio Sarti, presidente da Comissão de Recepção aos Ingressantes. O 
objetivo foi deixar os novos alunos da Escola e seus familiares informados sobre a 



EACH - USP – Relatório de Gestão 2014-2018     21

situação da EACH e as iniciativas que a USP estava tomando para resolver as questões 
ambientais da área em que a Escola foi implantada.

Diante da problemática incomum enfrentada naquele momento da história da 
EACH, a diretoria da Escola utilizou, para comunicação com a comunidade, o sítio 
eletrônico institucional, que era diariamente atualizado com novas informações sobre 
as questões ambientais e as perspectivas sobre a desinterdição. Também, tomou-
se o cuidado de divulgar com frequência informações sobre a situação por meio de 
comunicados e Boletins Informativos enviados às listas de correio eletrônico oficiais 
de todas a comunidade da EACH.

Além disso, o Serviço de Graduação disponibilizou um ramal provisório para 
atender aos alunos da Escola. O atendimento presencial começou a ser realizado já 
em fevereiro, no Instituto de Psicologia da USP, que gentilmente disponibilizou as 
condições necessárias para que os estudantes pudessem ser recebidos.

Neste período, a SEF/USP providenciou resposta ao problema da presença de 
metano no terreno da área Leste do Campus, contratando os serviços de instalação do 
sistema de ventilação do gás metano, bem como iniciou a investigação da suspeita de 
contaminação do terreno por materiais dispostos ilegalmente em 2010/2011.

Início das aulas

Diante da impossibilidade de encontrar um espaço físico adequado para abrigar 
todas as atividades didáticas desenvolvidas na EACH, os pró-reitores de Graduação e 
de Pós-Graduação, a Superintendência do Espaço Físico da Universidade e a Direção 
da EACH e da Escola Politécnica comunicam, no dia 28 de fevereiro, que o início das 
aulas de Graduação e de Pós-Graduação da unidade havia sido adiado para o dia 24 
de março.

Enquanto isso, a comunidade foi informada sobre as ações da Superintendência 
do Espaço Físico até aquele momento para o atendimento das exigências 
de adequação ambiental da área da USP Leste. Essas ações compreendiam: 
           • A contratação e o início efetivo da instalação de dez bombas fixas para a 
extração de gazes do subsolo das edificações;

          • O  encaminhamento para Cetesb do resultados  da análise de risco  à saúde 
humana do solo superficial, superficial e água subterrânea, realizada por empresa 
contratada pela USP; e, 

           • O isolamento e revestimento com grama das áreas onde foram depositadas 
as terras não certificadas.

 A Diretoria buscou constantemente contato com a Reitoria da USP para a troca de 
informações sobre a resolução das questões ambientais do Campus. A partir dessa 
iniciativa, em 21 de fevereiro, o Magnifico Reitor, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, e Vice-
Reitor, Prof. Dr. Vahan Agopyan, foram até a área leste do Campus Capital com uma 
comissão de especialistas na área ambiental para assessorá-los com relação à situação 
ambiental da Área Capital-Leste.

Participaram da visita os professores Paulo Hilário Nascimento Saldiva (Faculdade 
de Medicina), Eugênio Foresti (Escola de Engenharia de São Carlos), Ana Maria de 
Oliveira Nusdeu (Faculdade de Direito), o procurador geral da Universidade, Gustavo 
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Ferraz de Campos Mônaco, a superintendente Jurídica, Maria Paula Dallari Bucci, o 
superintendente da SEF, Osvaldo Nakao, além da diretora da EACH, Maria Cristina Motta 
de Toledo, a vice-diretora Neli Aparecida de Mello-Théry e os professores Adriana 
Pedrosa Biscaia Tufaile, representante de docentes no CTA da EACH, e Evandro Mateus 
Moretto, da Comissão Ambiental. Funcionários da EACH deram apoio operacional à 
visita.

Funcionários

Diante das limitações provocadas pela interdição, muitos dos funcionários da EACH 
tiveram que se deslocar diariamente para a Cidade Universitária, entre outros locais,t 
modificando completamente as suas rotinas diárias de trabalho, além do esforço fora 
do comum para manter as atividades da Unidade em funcionamento, nessa condições 
adversas.

Entre janeiro e maio, os funcionários trabalharam em regime especial de 
revezamento, considerando a impossibilidade de manutenção habitual dos serviços 
mantidos pela Escola em decorrência da falta de espaço. No entanto os funcionários 
ficaram à disposição de suas respectivas chefias e atuando também a distância.

A partir de junho, a maioria dos funcionários foi alocada na  Faculdade de Tecnologia 
de São Paulo (FATEC) Tatuapé, que cedeu espaço para tal. Foram instalados mobiliário 
e redes de Internet e telefonia.

A diretoria procurou reunir-se com os funcionários durante a interdição para 
atualizar informações sobre a situação ambiental, assim como tratar da organização 
das atividades que eram executadas em outras Unidades da USP e explicar o trabalho 
de desenvolvimento e aperfeiçoamento organizacional que seria feito com cada setor 
da Escola.

Em uma das reuniões, realizada no Instituto Oceanográfico (IO) da USP no início de 
março de 2014, na Cidade Universitária, a diretora da EACH, professora Maria Cristina 
Motta de Toledo, assumiu a palavra ressaltando o que realmente era importante 
naquele momento crítico: “é preciso manter a EACH viva. A Escola não é só um 
conjunto de prédios. Ela é um conjunto de pessoas, atividades, valores e ideais que, 
mesmo nesta situação, continuam existindo”.

Naquela oportunidade, a diretora mencionou as diretrizes a partir daquele 
momento: “a ideia principal é proporcionar um ambiente de trabalho saudável e fazer 
com que as pessoas se sintam úteis e produtivas. Dessa forma, a Escola consegue 
cumprir com ainda mais qualidade sua função pública de ensino, pesquisa e extensão.”

 Aulas

Na busca por organizar, da melhor forma possível, o início das aulas e diante das 
limitações ocasionadas por conta da interdição, a Comissão de Graduação comunicou 
para a comunidade que não seria possível o início das aulas em 24 de março. Foi então 
confirmada uma nova data: 31 de março.

Para que o período letivo não fosse prejudicado, as aulas dos cursos de Graduação 
da EACH foram dispersas por diversos locais, demandando um grande esforço de 
professores, alunos e funcionários.
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Distribuição das aulas de Graduação da EACH no 1º semestre letivo de 2014 

Período da MANHÃ

Local:  Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) (Rua Cesário Galeno, 475) (Metrô 
Carrão).
Cursos: Ciclo Básico, Gestão Ambiental, Sistemas de Informação, Têxtil e Moda, 
Gestão de Políticas Públicas, Marketing e Licenciatura em Ciências da Natureza. 

Local: ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES (ECA) USP (Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – Cidade Universitária). 
Curso: Têxtil e Moda.

Local: FACULDADE DE EDUCAÇÃO(FE) USP (Av. da Universidade, 308 – Cidade 
Universitária).                                                                                                     
Curso: Têxtil e Moda.

Local:  Faculdade de Técnologia do Estado de São Paulo (FATEC)Tatuapé (Rua 
Antonio de Barros 800) (Metrô Carrão).      
Cursos: Sistemas de Informação e uma disciplina optativa de Gerontologia

Período da TARDE

Local: Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) (Rua Cesário Galeno, 475) (Metrô 
Carrão).
Cursos: Ciclo Básico, Obstetrícia, Educação Física e Saúde, Gerontologia.

Local: ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES (ECA) USP (Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – Cidade Universitária). 
Curso: Lazer e Turismo.

Local: FACULDADE DE EDUCAÇÃO  (FE) USP (Av. da Universidade, 308 – Cidade 
Universitária).
Curso: Lazer e Turismo.

Período da NOITE

Local: Faculdade de Técnologia do Estado de São Paulo (FATEC) Tatuapé (Rua 
Antonio de Barros 800) (Metrô Carrão).
Curso: Sistemas de Informação.

Local: ESCOLA DE ENFERMAGEM(EE) USP (Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – 
Centro).
Curso: Ciclo Básico, Licenciatura em Ciências da Natureza.
 
Local: FACULDADE DE MEDICINA (FM) USP (Av. Dr. Arnaldo, 455 – Centro).
Curso: Ciclo Básico, Licenciatura em Ciências da Natureza.
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Local: FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA (FSP) USP (Av. Dr. Arnaldo, 715 – Centro). 
Curso: Ciclo Básico.
 
Local: FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (FMVZ) USP (Av. Prof. 
Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária).
Curso: Sistemas de Informação.
 
Local: ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES (EEFE) USP(Av. Prof. Mello Moraes, 
65 – Cidade Universitária).
Curso: Marketing.

Local:  ESCOLA POLITÉCNICA (EP) USP prédio ENGENHARIA QUÍMICA (Av. Prof. Lineu 
Prestes, 580 Bloco 18 – Conjunto das Químicas – Cidade Universitária).
Curso: Gestão Ambiental.
Local: ESCOLA POLITÉCNICA (EP) USP prédio ENGENHARIA MECÂNICA (Av. Prof. 
Mello Moraes, 2231 – Cidade Universitária).
Curso: Gestão de Políticas Públicas.
 
Local: INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IP) USP (Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Cidade 
Universitária).
Curso: Lazer e Turismo.
 
Local: INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (IAG) USP 
(Rua do Matão, 1226).  
Curso: Lazer e Turismo. 
 
Local: INSTITUTO OCEANOGRÁFICO (IO) USP (Praça do Oceanográfico, 191 – Cidade 
Universitária)  
Curso: Lazer e Turismo. 
 
Local: ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES (ECA) USP (Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – Cidade Universitária).  
Curso: Lazer e Turismo. 
 
Local: FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FE) USP (Av. da Universidade, 308 – Cidade 
Universitária).  
Curso: Lazer e Turismo.

A localização de cada turma de cada disciplina nas salas específicas ficou disponível 
no quadro distribuição de salas no sitio eletrônico da EACH. 

Primeiros dias de aula fora do espaço próprio da EACH

Passados alguns dias do início das aulas, a diretoria da EACH, em conjunto com seus 
assistentes técnicos, ouviu diversos relatos e identificou dificuldades encontradas por 
professores, alunos e funcionários para as quais foram buscadas as soluções viáveis 
internamente e junto aos órgãos centrais da USP.

Foi solicitado à São Paulo Transportes (SPTrans) aumento da frequência dos ônibus 
da Cidade Universitária para a Estação Butantã do Metrô, no período noturno. 
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A alimentação para os alunos do matutino e do vespertino ocorreu na FATEC, onde 
foram feitas obras em caráter de urgência para possibilitar o atendimento. No período 
noturno, no Quadrilátero da Saúde, o atendimento para a alimentação foi ampliado 
pela Superitendência de Assistência Social até o limite operacionalmente possível.

A instalação de infraestrutura, inclusive de informática e Internet, para o 
funcionamento de setores das área acadêmica, financeira e administrativa da EACH 
na FATEC foi finalizada.

Na UNICID foram, também, rapidamente providenciadas as condições de 
funcionamento. Já nas primeiras semanas, havia a disponibilidade de data-shows para 
todas as 26 salas; o transporte de computadores também foi iniciado; na sala de Apoio 
desta Universidade passou a funcionar a Seção de Apoio a Cursos e Docentes.

As necessidades das Unidades da Cidade Universitária que cederam espaços para 
as aulas foram sendo contempladas progressivamente, com relação a materiais e 
alocação de funcionários da EACH para apoio.

Foram iniciadas as tratativas para disponibilizar espaço provisório para a Biblioteca, 
com títulos da bibliografia básica das disciplinas de todos os cursos de Graduação e 
Pós-Graduação da EACH.

Em comunicado enviado à comunidade EACHiana, a diretoria agradeceu o esforço 
de todos para que as atividades letivas ocorressem e se dispôs a ouvir sobre todas 
as dificuldades e receber sugestões para que o que já estava sendo feito pudesse ser 
melhorado.

A diretoria da Escola também se preocupou em difundir informações sobre a situ-
ação ambiental da área onde se situa a Escola. Uma das ações foi incentivar a parti-
cipação de toda a comunidade EACHiana no seminário “Contaminantes ambientais, 
Risco à Saúde e a Biorremediação: o caso do Campus da EACH”. O intuito do debate 
foi transmitir informações de qualidade sobre os problemas ambientais daquela área 
do Campus e discuti-los. O evento foi uma iniciativa da Comissão de Coordenação de 
Curso (CoC) do Ciclo Básico (CB), com o apoio da Direção e de coordenadores de cur-
sos da EACH que compunham a Comissão de Graduação (CG).

Foi disponibilizada no sitio da EACH a gravação das palestras, proferidos pelos 
Professores Doutores Scandar Ignatius (IPT/USP), Paulo Saldiva (FMUSP), Viviane 
Nunes (EACH/USP), Michele Schultz (EACH/USP), Elen Aquino Perpetuo (UNIFESP/
CEPEMA/POLI USP) e Neli Aparecida de Mello-Théry (Vice-Diretora EACH/USP).

Funcionamento dos diversos setores

     Após um trabalho árduo envolvendo a diretoria e os funcionários da EACH, final-
mente os serviços essenciais da Escola conseguiram ser todos alocados. O atendimen-
to emergencial durante o período de interdição funcionou da seguinte forma:

Diretoria e Assistência de Direção
Local: Reitoria da USP 
Endereço: Praça do Relógio S/N, Bloco K, Sala 306A

Assistências Técnicas Administrativa, Financeira, Acadêmica, de Apoio aos Órgãos 
Centrais e de Infraestrutura; Imprensa e Comunicação; Seções de Estágios, Pessoal, 
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Expediente, Materiais, Informática e Apoio Acadêmico; Serviços de Graduação e 
Pós-Graduação; Secretarias das Comissões de Pesquisa, de Cultura e Extensão, de 
Relações Internacionais e do Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos
Local: FATEC - Tatuapé
Endereço: Rua Antônio de Barros, 800.
 
Biblioteca
Local 1: FATEC Tatuapé
Endereço: Rua Antônio de Barros, 800, 1º andar.
Local 2: Biblioteca da Faculdade de Medicina - USP
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Seção de Apoio a Cursos e Docentes
Local: UNICID - Universidade da Cidade de São Paulo
Endereço: Rua Cesário Galeno, 448

Serviços
Durante o período de interdição, foi estabelecida uma logística para que, estando 

fora do espaço físico da Unidade, fosse possível continuar com atividades que 
pudessem ser executadas, atendendo, embora de forma mais precária, aos alunos e 
professores da EACH.

Foram realizados contatos pela chefia de serviço de Biblioteca da EACH para 
verificar as possibilidades de cessão de espaços. No início, foi possível contar com 
a colaboração das seguintes Unidades: Faculdade de Medicina (FM), Escola de 
Enfermagem (EE), Instituto de Geociências (IGc), Escola de Comunicações e Artes (ECA) 
e Faculdade de Saúde Pública.  Nestas Unidades, à exceção da Escola de Enfermagem 
e da Faculdade de Saúde Pública, foram cedidos espaços nas próprias Bibliotecas. 
Cada uma dessas Unidades disponibilizou o número de lugares que lhes era possível 
oferecer, e os funcionários da Biblioteca da EACH foram distribuídos. considerando 
fatores de eficiência e conveniência. 

Essas Unidades possibilitaram estabelecer, ainda que de forma precária, durante 3 
meses, as seguintes atividades: recebimento de material bibliográfico adquirido por 
compra; elaboração de lista da Bibliografia Básica de Graduação e Pós-Graduação; 
processamento técnico de livros e periódicos; cadastramento da produção científica; 
devolução de livros que estavam emprestados e, em alguns casos, treinamento sobre 
o uso de bases de dados e outros assuntos relativos à Biblioteca, nas próprias salas de 
aula, quando os docentes concordaram com essa atividade.

A partir de maio, os funcionários da Biblioteca passaram a desenvolver suas 
atividades na Biblioteca da Faculdade de Medicina e na Biblioteca da FATEC Victor 
Civitta, Tatuapé.  

Com a possibilidade de autorização de entrada na Biblioteca da EACH e considerando 
as listas de Bibliografias Básicas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação que haviam 
sido elaboradas, foi possível dividir os 3.000 livros das mencionadas listas entre esses 
dois eixos. Foram avaliados quais cursos da EACH estavam sendo oferecidos próximos 
da Biblioteca da FM e da FATEC e enviamos, de acordo com esse critério, 1.500  livros 
para cada um dos lugares. 
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A informação sobre o material, que saiu da Biblioteca da EACH e foi encaminhado às 
duas instituições, foi registrada na Base Dedalus e, por ocasião do retorno à Biblioteca 
da EACH, o material foi conferido e esta fase foi encerrada. Os 3 mil livros retornaram 
à Biblioteca da EACH sem perdas, avarias ou danos. Tudo isso foi possível graças ao 
trabalho da Reitoria da USP, da Direção da EACH, das Unidades da USP, do SIBi-USP, de 
professores e de funcionários da Biblioteca e da EACH. 

Liberação da Área Capital-Leste

Em 22 de julho de 2014, a Justiça liberou o retorno das atividades à área Leste  do 
Campus. Foi uma grande notícia para os quase cinco mil alunos, 260 docentes e 200 
funcionários que estavam desempenhando as suas atividades de forma provisória e 
em condições adversas. 

Naquele momento, as áreas que estavam sob investigação por conta da 
movimentação irregular de terra estavam completamente isoladas por tapumes. 
Também já estavam ativas 23 bombas para a ventilação do gás metano nas edificações.
Pelo menos 117 pontos de medição do gás eram monitorados diariamente por técnicos 
da Weber Ambiental, empresa contratada pela USP para esta finalidade.

A partir desse momento, iniciou-se uma nova fase. A diretoria da EACH começou 
a trabalhar nas providências para a volta ao endereço original. Já no primeiro dia de 
agosto, praticamente uma semana após a liberação judicial, foi emitido um comunicado, 
informando para a comunidade todas as ações que já estavam em andamento; o 
comunicado reproduzido a seguir dá uma ideia da amplitude e complexidade do 
quadro de ações necessárias para a volta às instalações da Unidade.

Comunicado - 1º de agosto de 2014

Observação: as ações e datas indicadas foram planejadas com a participação de 
funcionários e órgãos externos à EACH; estão sujeitas à influência da greve em 
curso na Universidade.

1. LIMPEZA
Todas as ações de limpeza progrediram, nas áreas internas e externas e, como 
última ação desta etapa de retorno à EACH, a limpeza das salas de docentes será 
feita em esquema especial, conforme divulgado para os docentes.

2. ÁGUA POTÁVEL
As informações do comunicado anterior, de 29 de julho continuam válidas, sendo 
que os trabalhos de limpeza dos reservatórios continuarão na semana de 04 a 08 
de agosto, causando eventual interrupção de fornecimento localizadamente. Os 
resultados das análises de água coletadas antes da limpeza serão recebidos após o 
término da operação, juntamente com os resultados das análises de água coletada 
após a limpeza.

3. ELEVADORES
Os serviços de manutenção emergencial indicados no comunicado anterior ainda 
serão realizados, em data que depende do término dos trâmites administrativos.
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   4. ALIMENTAÇÃO
O Restaurante Universitário estará pronto para voltar a atender somente no horário 
do almoço a partir do dia 11 de agosto. A lanchonete funcionará parcialmente a partir 
de 04 de agosto e, de forma normal, a partir do dia 11 de agosto.

5. COPIADORA
A copiadora voltará a suas atividades normais em 11 de agosto, podendo antecipar 
esta data, o que depende de confirmação.

6. INFORMÁTICA (computadores de todos os setores, inclusive laboratórios, rede) 
A Seção de Informática concluirá a manutenção em todos os equipamentos da EACH 
até o dia 08 de agosto.

7. SALAS DE AULA, ANFITEATROS E AUDITÓRIOS:
As seções de Manutenção e de Informática concluirão o preparo de todas as salas de 
aula e seus equipamentos até 08 de agosto; várias salas já encontram-se prontas.

8. LABORATÓRIOS (Didáticos e de Pesquisa):
Os funcionários e os docentes estão progressivamente verificando as condições dos 
laboratórios e a Diretoria e Assistência de Infraestrutura receberão as indicações 
de necessidades de serviços nos próximos dias. As Comissões estatutárias devem 
envolver-se no trabalho para melhor definição de prioridades e providências.

9. EQUIPAMENTOS E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

9.1. SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO
a. Rede de alimentação dos Hidrantes - A tubulação enterrada das redes de hidrantes 
que compõem os dois sistemas (Ciclo Básico e Reservatório enterrado) serão 
substituídas por novas redes para correção dos problemas e melhor manutenção 
futura. A licitação para a troca das tubulações das instalações está para ser publicada, 
pela Superintendência de Espaço Físico da USP.
b. Hidrantes - Os hidrantes da EACH tiveram as suas respectivas mangueiras testadas 
hidrostaticamente e, de um total de 90 mangueiras, 19 foram reprovadas.
As mangueiras reprovadas serão substituídas, estando o pedido de compra emergencial 
em andamento na Seção de Compras da EACH. Os bicos, acopladores e chaves storz, 
que compõem os hidrantes, e que foram retirados indevidamente, foram comprados 
e colocados em seus respectivos hidrantes, estando todos completos.
c. Sinalização de Emergência - As sinalizações de emergência (hidrantes, extintores, 
rotas de fuga, saídas de emergência) foram completadas e adequadas conforme 
indicações do Corpo de Bombeiros.
d. Extintores - Os extintores da EACH encontram-se dentro do prazo de validade e 
o processo de contratação para a recarga encontra-se em andamento na Seção de 
Compras para troca antes do vencimento. Sua distribuição atende ao projeto de 
Combate de Incêndio das instalações da EACH.
e. Alarmes de Incêndio-As centrais de alarme de incêndio dos diferentes edifícios 
encontram-se com pequenas avarias já detectadas e as visitas técnicas para 
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emissão de orçamentos e contratação desses reparos já estão em processo. 
A substituição geral dos sistemas por um sistema único, mais complexo, é uma 
possibilidade que ficará para o futuro, tendo em vista seu alto custo.

9.2. ESCADAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
Foram todas desobstruídas e tiveram sua iluminação e sinalização reparadas. Os 
shafts foram desobstruídos e os materiais (móveis, livros, itens de manutenção 
elétrica ou predial etc.) foram triados e tiveram destino adequado (descarte em 
caso de materiais não recuperáveis e conserto para os materiais recuperáveis).

9.3. ILUMINAÇÃO EXTERNA
Já foram iniciados os trabalhos de substituição das lâmpadas no sistema de 
iluminação externa, de responsabilidade da Prefeitura do Campus, com a 
colaboração do quadro da EACH. Por este motivo, somente será possível a utilização 
do Campus no período noturno a partir do término deste trabalho, previsto para 
o dia 09 de agosto, a confirmar.

10. BIBLIOTECA
A Biblioteca já está em processo de reorganização interna, e receberá de volta, até 
o dia 08 de agosto, o acervo das disciplinas básicas provisoriamente deslocados. A 
volta ao atendimento normal será anunciada em comunicado específico.

11. BANCO DO BRASIL
O posto de Serviço Bancário voltará a funcionar, conforme cronograma 
estabelecido pelo Banco, muito provavelmente a partir do dia 11 de agosto, data 
a ser confirmada em comunicado específico.

12. OBRAS DO I1
Os trabalhos foram retomados e a previsão de entrega é outubro de 2014.

13. OBRAS GINÁSIO
As obras foram retomadas e a previsão de entrega é janeiro de 2015.

14. TENDA PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS
O contrato de aluguel foi interrompido e a tenda já foi desmontada. Nova licitação 
está em preparação. Instalações provisórias foram providenciadas e adaptadas 
enquanto não se efetiva o novo aluguel, de responsabilidade da SEF, e o término 
das obras do Ginásio.

15. QUESTÕES AMBIENTAIS
Foi divulgado, na página da EACH, documento da CETESB estabelecendo os prazos 
que a USP deverá cumprir a partir da suspensão da interdição do Campus Leste e 
documento da SEF sobre as providências já realizadas.

Aulas são retomadas no espaço físico da EACH 
No início de agosto a Comissão de Graduação da EACH informou para a comunidade 

que as aulas do segundo semestre de 2014 seriam retomadas no dia 18 de agosto, 
com previsão de término do semestre em 19 de dezembro. Enquanto isso, a diretoria 
emitia comunicados informando sobre o andamento da manutenção do Campus 



30

para receber, da melhor forma possível, as quase cinco mil pessoas que circulam 
diariamente pela EACH.

No dia marcado, a EACH voltou a receber os seus alunos em seu espaço próprio. 
Com a presença dos principais veículos de imprensa do país, a Escola voltou a 
funcionar normalmente após sete meses de interdição. Foi um período que impôs 
diversas limitações que, na medida do possível, foram superadas através do esforço de 
professores, alunos e funcionários da EACH.

A EACH promoveu uma Semana de Recepção fora da época normal, para que os 
alunos ingressantes em 2014 tivessem também seu evento, tradicional na USP. A 
Semana contou com a participação da diretoria da Unidade, professores e funcionários; 
a ideia foi apresentar as atividades desenvolvidas pela universidade e, também, 
divulgar informações sobre as questões ambientais.

No primeiro dia de recepção, os estudantes puderam participar de um debate 
sobre as causas e consequências do problema ambiental da EACH; as possibilidades 
de remediação a curto e longo prazo, além do histórico e perspectivas sobre o tema. A 
abertura da Semana de Recepção contou também com a presença de um representante 
da empresa Weber Ambiental, responsável pela instalação do sistema de ventilação 
do gás metano. A empresa, contratada da época para as ações necessárias, levou 
a alunos, professores e funcionários informações relacionadas à instalação das 23 
bombas de ventilação de gás metano e de como é realizada a medição nos 117 poços 
de monitoramento, mostrando que os níveis de metano encontrados nos poços foram 
praticamente reduzidos a zero após a instalação das bombas.

Por fim, o agradecimento
A diretoria da EACH realizou, no início do mês de setembro, um café acadêmico 

para diretores, assistentes e representantes das 13 Unidades da USP que receberam 
atividades e aulas da EACH durante o primeiro semestre de 2014. O objetivo do encon-
tro foi fazer um agradecimento especial para todos que deram apoio à Escola durante 
o período em que o Campus permaneceu interditado pela Justiça. 

“Foram meses de muita dificuldade, muitos desafios, e aqui fica o meu agradecimento 
eterno a cada um de vocês”, enfatizou a diretora da EACH, Profa. Dra. Maria Cristina 
Motta de Toledo, durante a abertura do evento, no auditório Verde da Escola. A 
vice-diretora, Profa. Dra. Neli Aparecida de Mello-Théry, também agradeceu a ajuda 
recebida e destacou que “só foi possível realizar o primeiro semestre letivo graças ao 
trabalho e apoio das Unidades que abrigaram nossas atividades”. 

Logo após a abertura do evento, os diretores e representantes das Unidades da USP 
foram convidados para um café e, em seguida, fizeram uma visita pelo Campus para 
conhecer a infraestrutura e as instalações da EACH, bem como verificar a implantação 
dos sistemas de ventilação de gás metano e a contenção provisória das áreas que 
receberam as terras não certificadas pela Cetesb. 



 



 II. AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL



Foto da página anterior: Auditório Azul da EACH, em evento da Graduação conduzido pelo   
  presidente da CG, Prof. Luciano Digiampietri.
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II. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

II.1. Avaliação Institucional Quinquenal
Em 2015, a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da USP promoveu o 4º Ciclo 

da Avaliação Institucional USP 2010-2014, que incluiu as autoavaliações das Unidades 
e dos Departamentos, para as Unidades que os possuem, e as Avaliações Externas. 
Apesar do período em avaliação incluir apenas o primeiro ano desta gestão, o trabalho 
foi uma oportunidade de reflexão sobre toda a Unidade, envolvendo principalmente 
as instâncias de gestão, como Diretoria, Assistências, presidentes e membros das 
Comissões Estatutárias (Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão 
Universitária) e de comissões assessoras, como as de Relações Internacionais e de 
Informática, coordenadores de cursos de Graduação e Pós-Graduação, e funcionários 
representantes das diversas seções, serviços, secretarias, programas etc. O processo 
chamou à participação número importante de colaboradores, e culminou com o 
aprofundamento da compreensão da Unidade por seus próprios componentes. O 
Prof. Paulo Rogério Miranda Correia assumiu, a convite da Diretora, com o auxílio 
da Assistente de Direção Sra. Andréa Pedroso, a organização de todo o processo 
de elaboração do relatório de autoavaliação, a começar da análise dos formulários, 
estabelecimento do cronograma e o trabalho de síntese das participações envolvidas 
e montagem dos documentos, inclusive do plano de metas, além da realização de 
reuniões de esclarecimento e discussões. 

A autoavaliação foi realizada a partir da análise de um formulário padronizado 
desenvolvido pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da Reitoria para todas 
as unidades da USP. De maneira geral, as perguntas do formulário se relacionavam 
com a avaliação de dados pertinentes às atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão 
universitária) às atividades-meio e infraestrutura. As respostas fornecidas permitiram 
ir além dos dados quantitativos, incluindo informações que contextualizavam os 
números da nossa escola. Para isso, vários anexos foram disponibilizados por meio 
de hiperlinks para que fosse possível expressar toda a complexidade da EACH, uma 
análise crítica do funcionamento da Unidade e o alcance de seus objetivos.

Os principais resultados desse processo foram: 

•	 A produção dos relatórios de autoavaliação e de avaliação externa, que muito  
contribuíram para a análise da Unidade.

•	 O estabelecimento de metas e possibilidades de aperfeiçoamento, e de  ações 
de curto, médio e longo prazos.

Reunião de avaliação Institucional no auditório verde da EACH, 
liderada pelo Prof. Paulo Correia.
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•		 O desencadeamento do processo de discussão e definição da reorganização 
da EACH, por ter ficado mais evidente que a necessidade de reorganização era 
amplamente reconhecida interna e externamente.

•	 A redefinição da Missão, Visão e Valores da Unidade, indicados a seguir.

MISSÃO
Valorizar a integração das áreas de conhecimento para potencializar Processos 
Acadêmicos e transformar Processos de Gestão, visando a responder aos 
desafios contemporâneos apresentados pela Sociedade.

VISÃO
A EACH será referência nacional no contínuo processo de transformação de 
Instituições de Ensino Superior, oferecendo inovações no âmbito investigativo, 
pedagógico e organizacional.

VALORES

A EACH é inovadora, transformadora e plural; é a excelência da USP na zona 
leste de São Paulo.

O relatório referente à auto avaliação encontra-se na página eletrônica da EACH 
(http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/04/avaliacao_interna.pdf). As 
reflexões e resultados do processo avaliativo foram utilizados para a gestão dos anos 
seguintes, 2016 e 2017. O plano de Metas desenvolvido durante a preparação do 
relatório de autoavaliação foi levado em consideração de modo não sistemático, e 
esta constatação pode estimular que ele seja considerado de forma mais efetiva na 
elaboração do Plano de Metas da próxima gestão.

Na etapa seguinte do processo, os Profs. Alberto Spisni (Universidade de Parma, 
Itália) e Sônia Maria da Silva Gomes (Universidade Federal da Bahia), convidados pela 
Reitoria da USP para a avaliação externa, passaram uma semana na EACH, analisando 
as informações apresentadas no documento e levantando outras, por meio da 
observação direta e reuniões com estudantes, funcionários e docentes. O parecer 
emitido nesta fase pode ser acessado em (http://www5.each.usp.br/wp-content/
uploads/2016/04/avaliacao_externa.pdf). 

Em síntese, o relatório de avaliação dá destaque a alguns aspectos, que foram 
corroborados no parecer dos assessores externos que visitaram a Unidade. Há o 
reconhecimento de que a EACH tem cumprido suas atividades-fim, mas impondo 
um custo elevado aos seus atores (docentes, servidores técnico-administrativos e 
discentes):

•	 Há uma falta generalizada de funcionários e docentes, que chega a níveis 
críticos em alguns setores, por exemplo, de funcionários de nível médio preparados 
para serviços de secretaria e de laboratório; de nível superior, preparados para 
laboratório, informática e para cargos de chefia e assistência técnica de direção; de 
nível básico para atuação em serviços gerais e em manutenção; e, de modo urgente, 
de especialistas habilitados para atuar no curso de Obstetrícia.
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•	 Verificam-se muitas dificuldades na organização dos processos necessários 
para o bom funcionamento da Escola.

•	 É necessário criar instâncias intermediárias para organizar os processos 
administrativos, uma vez que não existem departamentos para cumprir essa função. 
Tais instâncias devem manter e estimular o ambiente interdisciplinar já existente 
e permitir um maior grau de descentralização nas tomadas de decisões, com a 
participação de mais atores e melhor divisão de recursos e responsabilidades. A 
existência de dezenas de atribuições estatutárias e regimentais para os departamentos, 
os conselhos departamentais e os chefes de departamento, não foram, na EACH, 
atribuídas a nenhuma outra estrutura e, assim, a Diretoria, as comissões estatutárias, 
as coordenações de cursos de Graduação e grupos de trabalho e comissões assessoras 
procuram resolver esta questão, de modo improvisado e, muitas vezes, inadequado.

• Deve-se facilitar os processos de comunicação, permitindo respostas mais 
ágeis aos problemas e imprevistos. Os problemas de comunicação são “não triviais”, 
considerando-se o tamanho da comunidade EACHiana, sua diversidade de interesses 
e a pequena fonte emissora (decisões e comunicações ainda estão centralizadas).

Parte desses obstáculos começou a ser enfrentada pela comunidade EACHiana, que 
se envolveu num processo amplo e democrático de discussão sobre a reorganização 
administrativa da Unidade. O desenvolvimento do processo de avaliação institucional 
permitiu que a comunidade identificasse um consenso em torno da necessidade de 
organizar as atividades-meio. A partir disso, a direção atuou como facilitadora de um 
processo comandado pelos próprios atores da EACH, descrito no item a seguir.

II.2. Reorganização da Unidade
Talvez a consequência de maior alcance do processo avaliativo realizado em 

2015 tenha sido a exposição evidente da necessidade de iniciar a discussão sobre a 
reorganização da EACH, tema latente na Unidade desde o início de sua implantação. 
Antes mesmo da conclusão da avaliação institucional, a Congregação decidiu pela 
criação de um grupo de trabalho, em maio de 2015, com a incumbência de já iniciar 
o planejamento processual de um mecanismo de mobilização da comunidade 
acadêmica em torno do funcionamento da EACH, aproveitando o ímpeto conferido 
pela avaliação que se encontrava em curso. O Grupo de Trabalho (GT) foi integrado 
pelos funcionários Érika Elias e Ernandes Pereira Silva, os estudantes Nabi Oliveira 
dos Santos e Daniel Felipe, e os professores Fátima Nunes, Michele Schultz e Thomás 
Haddad (coordenador).

Vista dos Blocos A e B
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De início, o GT já diagnosticou que, quaisquer que fossem os resultados específicos 
da avaliação institucional, ela deveria ser seguida por um longo processo interno de 
debates sobre a estrutura acadêmico-administrativa da EACH, com vistas a formular 
propostas para seu aprimoramento ou mesmo alteração que representassem os 
máximos consensos. O GT estipulou que o futuro resultado da avaliação deveria 
servir como baliza de um processo amplamente participativo de coleta e debate de 
propostas da comunidade acadêmica tendentes a reorganizar aspectos dificultosos 
do funcionamento da EACH.

Sempre acompanhando diretrizes emanadas da Congregação, o GT organizou um 
processo em diversas etapas. Na primeira delas, produziu em agosto de 2015 uma 
síntese da avaliação externa, a essa altura concluída, com o objetivo de induzir as 
discussões iniciais pela comunidade. Esse convite às discussões foi apresentado pelo 
GT em uma forma que deve ser citada em sua totalidade, pois foi determinante para 
as etapas seguintes:

A avaliação institucional da EACH foi realizada a partir da análise de um grande 
número de quesitos, determinados pela Comissão Permanente de Avaliação da 
Reitoria para todas as unidades da USP. De maneira geral, esses quesitos podem 
ser divididos em dois grandes grupos: aqueles que se relacionam com a avaliação 
de dados relacionados às atividades-fim da Escola (isto é, o ensino de graduação e 
pós, a realização de pesquisas e as atividades de cultura e extensão universitária), e 
aqueles que dizem respeito às suas atividades-meio (ou seja, os inúmeros processos 
que são necessários para que o ensino, a pesquisa e a extensão ocorram da melhor 
forma possível) e infraestrutura. Assim, apenas como um exemplo, o relatório não 
se restringe a informar quantos milhares de estudantes se formaram nos últimos 
cinco anos, mas também procura avaliar em quais condições isso se deu: eles tiveram 
salas de aula, recursos de informática, laboratórios adequados? Houve alguma 
política pedagógica específica orientando sua formação? Há um número adequado 
de funcionários e docentes envolvidos no processo? Quais são as suas condições de 
trabalho, e os mecanismos que estimulam seu aprimoramento profissional?, e assim 
por diante. 

O que se conclui do relatório de autoavaliação e da avaliação externa aponta 
para problemas que devem ser enfrentados e que alcançam as esferas de recursos 
humanos, físicos e financeiros insuficientes e de estrutura organizacional, além de 
questões de comunicação.

Assim, o objetivo primordial do processo de debates e formulação de propostas 
organizado por este GT é buscar soluções para esse tipo de problema, diagnosticado 
na avaliação institucional da EACH. Existem mudanças organizacionais que podem 
oferecer respostas? Há setores que precisam de reformulações, ou de investimentos 
humanos e materiais mais urgentes? Há necessidade de alterações normativas, que 
permitam um melhor funcionamento da EACH?

Ainda que sua tarefa principal seja essa, o processo de debates e proposições 
formulado pelo GT também permite que a comunidade interna e externa à EACH 
levante outros tipos de problemas ou demandas, e ofereça propostas para solucioná-
los ou atendê-las.
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Lançado esse convite à reflexão, o GT criou uma plataforma eletrônica (disponível 
em https://sitios.google.com/sitio/reorganizacaoeach) que se constituiu em um 
fórum de discussões e apresentação de propostas de alteração de elementos 
organizacionais, bem como de críticas e contrapropostas. Entre setembro de 2015 
e fevereiro de 2016, a plataforma reuniu um total de 30 propostas, bem como 
numerosos comentários a elas. Encerrado esse período, o GT as classificou em quatro 
grandes grupos, nomeadamente: i. Propostas de reorganização estrutural profunda 
(implantação de “estruturas intermediárias” de gestão acadêmica, tais como os 
tradicionais departamentos e outras), em número de cinco; ii. Propostas referentes 
a questões específicas de infraestrutura, em um total de nove; iii. Propostas para 
reformulação pontual de processos de gestão, em número de cinco; e iv. Propostas 
sobre aspectos localizados de ensino e extensão, totalizando seis.

As propostas foram amplamente divulgadas pelo GT, e, finalmente, realizaram-se 
dois dias de debates presenciais em todos os períodos, em 30 e 31 de março de 2016, 
com suspensão ou flexibilização das aulas e do expediente funcional, de modo que 
toda a comunidade da EACH pudesse participar das discussões. Reunindo um total 
de mais de 500 pessoas (além da transmissão pelo IPTV-USP), as atividades incluíram 
a apresentação de cada proposta por seus formuladores (em alguns casos grupos 
numerosos de docentes, funcionários e alunos) e seu debate. O dia 30 de março de 
2016 foi inteiramente dedicado à discussão das propostas de alteração profunda, 
dadas as suas consequências previsivelmente amplas sobre todo o funcionamento 
da EACH.

Após os debates, o GT concedeu o restante do primeiro semestre de 2016 aos 
grupos responsáveis pelas cinco propostas de reorganização total da Unidade para 
que explorassem todos os seus detalhes e analisassem seus impactos e formas de 
implantação. Esse processo mobilizou amplos setores da comunidade acadêmica, 
produzindo realinhamentos, fusões e a retirada de algumas. Em agosto de 2016 
foram finalmente apresentadas, em uma série de reuniões, três propostas que seriam 
a seguir levadas a uma consulta envolvendo toda a comunidade: a implantação 
de departamentos na EACH, a criação de uma nova estrutura, os então chamados 
Núcleos de Pesquisa e Docência (NPD), a ser acompanhada do estabelecimento de 
um Conselho da Comunidade de caráter consultivo à Congregação, e a criação de um 
departamento único.

Conforme determinação da Congregação, o GT realizou uma consulta sobre o apoio 
a cada uma dessas propostas, por meio de um sistema eletrônico de votação, com peso 
de 50% para o voto dos docentes, 40% dos funcionários, e 10% dos estudantes. As duas 
propostas mais votadas, com essa ponderação, deveriam ser levadas a um segundo 
turno, após mais uma rodada de refinamentos. O resultado da primeira consulta foi 
o apoio majoritário da comunidade às propostas de implantação de departamentos 
e dos ditos Núcleos de Pesquisa e Docência NPD (mais tarde redenominados como 
Núcleos de Pesquisa, Docência e Extensão NPDE) e Conselho da Comunidade. Após 
mais alguns ajustes, as propostas foram finalmente levadas ao segundo turno em 
outubro de 2016, resultando como vencedora aquela que propôs a criação dos NPD 
e Conselho.
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A partir desse momento, o GT encerrou suas atividades, sendo substituído por um 
novo grupo, por meio da Portaria 41/2016, de 5 de dezembro de 2016, responsável 
por formular todos os detalhes do processo de implantação dos NPD na EACH, que 
exige a aprovação de dispositivos do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade. 
Esse grupo foi formado pelos professores Luciano Vieira de Araújo e Michele Schultz 
(coordenadores), Luiz  Silveira  Menna-Barreto, Marcos Bernardino de Carvalho, Marcos 
Chaim, Fátima Nunes, Mário Pedrazzoli, Alexandre Panosso Netto (representando a 
CPG), Antônio Carlos Sarti (representando a CG), Josmar Andrade (representando a 
CCEx) e Thomás Haddad (representando o GT anterior), pelo Assistente Acadêmico 
Raul Ferreira dos Santos, e pelo estudante Nabi Oliveira dos Santos.

A Congregação da EACH estabeleceu uma série de diretrizes para esse GT, 
respeitantes ao conteúdo e à forma de apresentação do seu trabalho. Notadamente, 
foi estipulado que o projeto de implantação dos NPD e Conselho da Comunidade 
deveria contar com a exposição de motivos e também com a redação precisa de todos 
os dispositivos estatutários e regimentais necessários, bem como com detalhes de 
organograma, previsão orçamentária, e a tabela de equivalências entre atribuições 
e processos atuais e aqueles da nova estrutura. Ao longo do primeiro semestre 
de 2017 o GT apresentou diversas versões do projeto à Congregação, incluindo 
diferentes alternativas para questões específicas. Em fins de junho de 2017 a proposta 
final do GT foi submetida a um referendo da comunidade, tendo sido aprovada no 
mérito. Restaram pendentes algumas questões técnicas e jurídicas apontadas pela 
Congregação, que foram solucionadas ao longo do segundo semestre de 2017, até a 
versão final encaminhada pelo GT em janeiro de 2018 (o documento está disponível 
em http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Documento_NPDEs_
Dezembro2017.pdf) . A sequência será feita pela próxima gestão da Diretoria da EACH, 
que assume em 29 de janeiro (Diretora) e 1 de fevereiro (Vice-Diretor), e que deverá 
promover o encaminhamento da proposta aos órgãos superiores da Universidade.

Não obstante esse processo de reorganização da EACH a longo prazo, com 
alterações profundas em seu funcionamento acadêmico-administrativo, desde 2016 
já foi implantado um sistema que tem procurado solucionar, na ausência das novas 
estruturas definitivas, alguns dos problemas mais prementes da gestão acadêmica 
da Unidade. Trata-se de uma estrutura temporária, criada por portaria da Direção 
(Portaria 52/2015, de 21 de dezembro de 2015), constituída pelo Conselho de Áreas 
Interdisciplinar (CAI), com um conjunto de sete Comissões de Área (CA), definidas na 
mencionada portaria; este sistema tem como objetivo auxiliar a Congregação, o CTA, 
a Assistência Acadêmica e a Assistência administrativa nos seguintes assuntos: 

- Elaboração de propostas de programas para concursos de livre-docência e ingresso   
  na carreira docente;

- Elaboração de propostas de comissões julgadoras para esses concursos;

- Sugestão de pareceristas para relatórios de experimentação;

- Sugestão de pareceristas para pedidos de credenciamento junto à CERT para     
  realização de atividades simultâneas;

- Sugestão de pareceristas para solicitações de mudança de regimes de trabalho.
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A motivação para a criação de uma estrutura responsável por essas atividades 
consultivas surgiu da própria experiência acumulada ao longo da primeira década de 
funcionamento da EACH. Na ausência dos tradicionais departamentos, os colegiados 
superiores e as assistências da Unidade se viram em uma situação de dificuldade 
para a obtenção de sugestões especializadas para todos os itens mencionados 
acima. Frequentemente recorreu-se à consultoria dos coordenadores de cursos 
de Graduação e Comissões de Coordenação de Cursos (CoC) para obter propostas 
iniciais de programas de concursos, bancas e pareceristas. Essa prática, no entanto, 
sempre encontrou grandes dificuldades, além de acarretar um deslocamento das 
energias dos coordenadores e das CoC de suas atribuições precípuas. Mais que isso, a 
diversidade característica da EACH como um todo se reproduz no nível de seus cursos 
de Graduação, de modo que o coordenador ou mesmo a CoC de um determinado 
curso dificilmente têm a expertise necessária para opinar de modo academicamente 
bem informado sobre, por exemplo, qual é a melhor banca examinadora para um 
concurso de livre-docência em que está inscrito um de seus professores (este é um 
corolário do fato de que as CoC não são departamentos organizados de acordo com o 
princípio de afinidade epistemológica).

 Assim, após estudos realizados por um grupo de trabalho (Portaria 46/2014) 
formado pelos professores Diego Falceta Gonçalves, Patrícia Oliveira, Thomás Haddad, 
Mário Pedrazzoli e José Renato de Campos Araújo, e acompanhando recomendações 
da Congregação, a Direção editou a Portaria 52/15, já mencionada, definindo sete 
grandes áreas de conhecimento para alocação dos docentes da EACH, a saber:

1. Ciências Exatas e Engenharias

2. Computação

3. Ciências Biológicas

4. Ciências da Saúde

5. Ciências Ambientais

6. Ciências Humanas e Artes

7. Ciências Sociais Aplicadas

Os docentes alocados em cada área elegeram Comissões de Áreas (CA) 
representativas, e os coordenadores de cada comissão, por sua vez, passaram a 
constituir um órgão denominado Conselho de Áreas Interdisciplinar (CAI). Desde 2016 
é esse Conselho que, com os aportes da opinião especializada das comissões de áreas, 
tem prestado consultoria à Congregação, ao CTA e às assistências na formulação de 
programas de concursos e indicação de bancas e pareceristas. Evidentemente, trata-
se de um sistema exclusivamente consultivo, sem poder de decisão ou usurpação 
de competências que, na estrutura não-departamental da EACH, são exclusivas dos 
colegiados superiores ou da Direção. Sem embargo, sua implantação racionalizou 
os procedimentos e liberou coordenadores e Comissões de Coordenação de Cursos 
de Graduação (CoC), regulamentadas pela Resolução do Conselho de Graduação 
CoG 5500, de 13 de janeiro de 2009) de tarefas para cuja realização não tinham os 
instrumentos adequados. 
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Foto da página anterior: Colação de Grau dos formandos de Lazer e Turismo, 
   Têxtil e Moda e Licenciatura em Ciências da Natureza, em 08/08/2015.
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III. GESTÃO ACADÊMICA 

A gestão acadêmica na EACH é feita num trabalho coordenado entre as Comissões 
Estatutárias, a Assistência Técnica Acadêmica e a Diretoria, não havendo nenhuma 
instância executiva similar a departamentos. No caso da Graduação e da Pós-Graduação, 
as comissões de coordenação e os próprios coordenadores, além das comissões 
estatutárias e seus presidentes, são também chamados a atribuições incomuns, pela 
falta da estrutura departamental, o que permanece como uma situação indesejável, 
já que não coaduna com as atribuições mais pedagógicas e menos administrativas das 
estruturas de coordenação de cursos e de programas.

A Assistência Técnica Acadêmica foi ocupada, nesta gestão, pelo servidor Raul 
Ferreira dos Santos. Em termos de estrutura, esta Assistência abarca os Serviços de 
Graduação e de Pós-Graduação, as Seções de Apoio Acadêmico, de Apoio a Docentes 
e cursos de Graduação, de Estágio, além das chamadas secretarias de Pesquisa, de 
Cultura e Extensão, e de Ética em Pesquisa, que não são estruturas formalizadas, mas 
criadas internamente por força da necessidade.

III.1. Ensino

III.1.1. Graduação
No período deste relatório, a presidência da Comissão de Graduação (CG) foi 

ocupada pelos professores Nádia Zanon Narchi (dezembro de 2013 até julho de 2016) 
e Luciano Antonio Digiampietri (julho de 2016 até janeiro de 2018), com o apoio direto 
dos servidores do Serviço de Graduação (chefe Cátia Calazans), além da Sra. Rosângela 
Vicente, secretária da CG. Todos colaboraram na elaboração deste item.

A EACH oferece, anualmente, desde sua implantação, 1.020 vagas para os cursos de 
Graduação, inicialmente em número de dez, de 2005 a 2017, passando a onze cursos, 
a partir de 2018 (novo curso aprovado em 2017). O Ciclo Básico, comum a todos os 
cursos, foi idealizado para promover uma iniciação acadêmica dos novos alunos em 
propostas interdisciplinares, voltadas para a realidade da sociedade e da região em que 
a Unidade está inserida, e para as questões contemporâneas. Assim, além da formação 
específica de cada curso, a Escola apresenta aos alunos disciplinas sobre temas 
integrados das Ciências Naturais, das Artes e das Humanidades, proporcionando uma 
compreensão mais ampla e complexa sobre fenômenos sociais, científicos e culturais. 
Ao longo dos anos houve algumas modificações no Ciclo Básico, mas nenhuma reforma 
importante ocorreu no período a que se refere este relatório; esta parte dos cursos 
de Graduação da EACH continua sendo um dos pontos altos da formação de nossos 
estudantes. As metodologias ativas de aprendizagem são extensivamente utilizadas 
nos cursos, encontrando-se cada vez mais disseminadas nas atividades de todos os 
cursos. Até 2017, há cerca de 4.500 alunos de Graduação, que utilizam diariamente a 
estrutura oferecida pela Escola. Todas as informações sobre os cursos e sobre o Ciclo 
Básico estão inseridas no novo sítio eletrônico da Unidade, desenvolvido durante esta 
gestão.

Todos os dez cursos iniciais (Educação Física e Saúde – EFS, Gestão Ambiental – 
GAM, Gestão de Políticas Públicas – GPP, Gerontologia – GER, Lazer e Turismo – LZT, 
Licenciatura em Ciências da Natureza – LCN, Marketing – MKT, Obstetrícia – OBS, 
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Sistemas de Informação – SI e Têxtil e Moda- TM) têm tido seus projetos político-
pedagógicos continuamente aperfeiçoados, e todos já passaram por três ciclos de 
renovação do reconhecimento de curso, promovidos pelo Conselho Estadual de 
Educação.

A partir de 2018, terá início o curso de Graduação em Biotecnologia, aproveitando ao 
máximo a infraestrutura física e recursos humanos; o curso foi criado sem modificação 
do número total de vagas da Unidade, com remanejamento interno das 1020 vagas 
anuais, por meio do deslocamento de metade das vagas (60) do curso de Licenciatura 
em Ciências da Natureza para este novo curso. 

Em 11 de outubro de 2017, em sua 94ª sessão ordinária, a Congregação da Unidade 
aprovou mudança no regimento da EACH, atualizando oficialmente os nomes dos 
cursos originalmente intitulados “Ciências da Atividade Física” e “Licenciatura em 
Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental, respectivamente para “Educação 
Física e Saúde” e “Licenciatura em Ciências da Natureza”. Na mesma sessão, outra 
modificação no regimento interno da Escola foi decidida, com relação à inclusão do 
curso “Bacharelado em Biotecnologia”.

No período a que se refere este relatório, algumas modificações de diversas 
naturezas foram introduzidas na Graduação, que contribuíram para a qualidade dos 
cursos e para sua gestão, como explicitado a seguir. Trata-se de ações e decisões ou 
decorrências de iniciativas da Reitoria ou Pró-Reitoria de Graduação, ou de iniciativa 
da Comissão de Graduação, apoiadas pela administração da Unidade.

Com relação ao ingresso nos cursos de Graduação, a partir de 2016, houve a 
reserva de 30% das vagas de Graduação da Unidade para preenchimento, via Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU), por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio  
(ENEM), com 10% das vagas para ampla concorrência, 10% para alunos oriundos de 
escolas públicas e 10% para alunos autodeclarados PPI e oriundos de escolas públicas. 

Em 2016, a EACH iniciou a discussão conjunta da priorização das necessidades de 
novos claros docentes. Devido à estrutura administrativa da EACH, até então, cada 
curso de Graduação elaborava isoladamente sua lista de necessidades, sem haver uma 
discussão e priorização dessas necessidades. Progressivamente a Unidade reforçou o 
conceito de que os docentes são da Escola, com atuação eventualmente prioritária, ou 
até mesmo exclusiva em cursos, mas não são exclusivamente e nem definitivamente 
para os cursos. O reforço deste conceito contribui para a perspectiva de que os 
docentes devem atender globalmente às necessidades da Graduação da Escola. 

Para o registro e esclarecimento das sistematizações adotadas em diversos 
processos da Graduação (reativação de matrícula, equivalência de disciplinas, colação 
de grau, matrícula fora de prazo, etc.), foram criadas deliberações e portarias, o que 
facilita e agiliza os procedimentos. Houve, ainda, flexibilização das regras internas de 
estágio da Unidade, adaptando-as às características e necessidades dos nossos cursos 
e dos nossos alunos.

A estrutura curricular dos cursos tem tido constante atualização em  seus Projetos 
Político-Pedagógicos, com mudanças de maior ou menor alcance. O reconhecimento 
dos nossos cursos de Graduação junto à sociedade e aos setores que recebem os 
egressos tem aumentado continuamente. Uma das demonstrações é dada pela 
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avaliação do Guia do Estudante, que indicou cinco estrelas a sete cursos da EACH e 
quatro estrelas para os outros três, em 2017. 

O processo de atribuição didática em uma Unidade tão grande e sem Departamentos 
sempre foi complexo; a experiência de vários anos promoveu a ampliação do diálogo 
entre a CG e a CPG para este processo, bem como a criação e divulgação de planilhas 
conjuntas de atribuição, estratégicas para verificação global e correção de eventuais 
desequilíbrios. A Diretoria da EACH participou ativamente nesta questão, o que resultou, 
recentemente, na conversação direta com as duas comissões mencionadas para a 
busca de soluções em problemas de atribuição didática e, finalmente, entendimentos 
para a construção conjunta de uma planilha de atribuição didática global da Unidade, 
desenvolvida ao longo de 2017; a planilha única ainda não havia sido consolidada ao 
final desta gestão, mas as planilhas separadas, para 2018, Graduação e Pós-Graduação, 
foram publicadas em janeiro de 2018 na página eletrônica da EACH.

Dados Estatísticos sobre os cursos de Graduação 

Dados estatísticos sobre os cursos da EACH podem ser destacados, pois permitem 
alguns comentários e um melhor entendimento das características e da dinâmica 
dos cursos. A Unidade tem formado em torno de 600 graduados por ano, o que 
corresponde a cerca de 58% das vagas de ingresso anual, com alguma oscilação. Os 
dois cursos com menor percentual de formados em relação ao número de ingressos 
(Licenciatura em Ciências da Natureza e Educação Física e Saúde) são aqueles sujeitos 
a particularidades desfavoráveis do mercado de trabalho atualmente.

Total de Formandos

CURSO 1º/S/14 2º/S/14 1º/S/15 2º/S/15 1º/S/16 2º/S/16 1º/S/2017 2º/S/17 Total por 
Curso

EFS 7 11 10 6 9 19 8 26 70

GA 19 34 50 59 41 41 39 31 283

LZT 24 64 46 54 29 54 24 57 295

SI 18 89 20 84 35 64 27 62 337

TM 3 28 5 64 5 32 7 29 144

GER 10 32 4 27 8 21 8 31 110

GPP 23 32 41 34 29 38 26 53 223

LCN 9 17 7 24 4 13 2 13 76

MKT 27 69 45 49 45 57 31 60 323

OBS 29 12 20 10 16 15 19 13 121

TOTAL 169 388 248 411 221 354 191 375 1791

Devido ao fato de muitos dos cursos de Graduação da EACH serem cursos não 
tradicionais, existem algumas oscilações significativas no número de candidatos por 
vaga. Destaca-se que para o ingresso em 2018 o número de candidatos por vaga foi 
cerca de 15% superior ao do ano anterior (e à média dos anos anteriores). Destaca-se 
também que o pior ano, considerando os dados apresentados na tabela, foi 2015, um 
provável reflexo da interdição do Campus ocorrida no ano anterior. Por fim, observa-se 
que em 2018 a Licenciatura em Ciências da Natureza apresentou o melhor resultado 
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de sua séria histórica e que o novo curso de Graduação da EACH, Bacharelado em 
Biotecnologia, apresentou em seu primeiro vestibular o número de 9,38 candidatos 
por vaga. 

 Relação Candidato / Vaga - FUVEST

CURSO 2014 2015 2016 2017 2018

    EFS 4,30 5,15 5,07 5,6 5,29

    GA 4,12 2,86 6,3 3,18 4,1

  LZT 4,07 3,63 3,51 4,23 3,55

SI* 10,91 8,53 11,23 9,95 10,36

TM 12,52 8,12 11,31 10,12 10,55

GER 6,08 1,93 8,81 2,31 6,76

GPP 5,51 3,52 6,92 5,5 5,08

LCN 2,63 1,76 3,36 2,31 6,00

MKT 9,52 7,13 9,55 8,42 8,64

OBS 4,30 4,73 8,6 9,4 9,69

BioTec - - - - 9,38

* O Bacharelado em Sistemas de Informação da EACH pertence à Carreira 710 - Computação da FUVEST

O número de alunos matriculados na Graduação da unidade oscilou em torno de 
4.000 ao longo dos anos (na média, 4167 nos semestres ímpares e 3767 nos semestres 
pares). Estes valores são condizentes com as 1.020 vagas oferecidas anualmente para 
a Graduação da Unidade.

Total de Matriculados por Curso

CURSO 1º 2014 2º 2014 1º 2015 2º 2015 1º 2016 2º 2016 1º 2017 2º 2017

EFS 225 204 246 211 243 230 252 255

GA 574 524 592 497 535 462 527 478

LZT 545 505 572 482 513 465 496 454

SI 730 656 771 676 725 647 725 697

TM 234 229 256 241 229 216 234 226

GER 198 178 184 169 175 161 178 174

GPP 531 501 585 496 566 523 561 521

LCN 289 240 290 235 281 239 293 277

MKT 581 556 613 534 584 525 554 532

OBS 230 191 243 203 244 223 263 236

TOTAL 
MATRICU-

-LADOS
4137 3784 4352 3744 4095 3691 4083 3850

A evasão é um processo que merece sempre reflexão pelas instâncias que lidam 
com a Graduação. Cerca de 9,3% do total de alunos matriculados na Graduação 
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da EACH tem a desativação de sua matrícula a cada ano. Os principais motivos são 
o aluno não se matricular após o período de trancamento de matrícula de quatro 
semestres (cerca de 19% das desativações), a não obtenção de créditos em dois 
semestres consecutivos (16%) e o encerramento devido a um novo ingresso (13%), 
como demonstram os dados a seguir.

Total de Evasão e Trancamento por Curso

MOTIVO DO CANCELAMENTO
CURSOS

EFS GA LZT SI TM GER GPP LCN MKT OBS TOTAL
2014

Abandono 3 semestres 
sem Matrícula

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Abandono 2 semestres
 sem Matrícula

3 2 6 12 5 2 7 13 5 5 60

Cancelamento - 0 crédito 9 2 12 14 3 7 15 10 6 5 83

Cancelamento - 20% dos 
crédito

0 0 0 22 0 0 0 12 0 1 35

Cancelamento - Trancamento 5 8 6 15 5 2 15 12 5 3 76

Cancelamento - Prazo Máximo 0 6 3 5 3 2 8 2 1 0 30

Sem freqüencia - Desligados 0 4 18 6 0 3 4 17 0 1 53

Encerramento Novo Ingresso 4 4 0 15 2 4 9 17 3 1 59

Cancelaram formalmente 
(desistência a pedido)

5 1 2 11 7 4 3 11 33 0 47

Transferidos 0 4 0 5 4 4 6 9 2 1 35

Falecimento 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3

2015
Abandono 3 semestres 
sem Matrícula

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Abandono 2 semestres 
sem Matrícula

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Cancelamento - 0 crédito 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 5

Cancelamento - 20% dos 
crédito

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

Cancelamento - Trancamento 4 11 3 16 1 8 0 9 4 1 57

Cancelamento - Prazo Máximo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem freqüencia - Desligados 1 2 1 2 0 0 0 5 0 2 13

Encerramento Novo Ingresso 3 7 3 7 3 4 5 14 3 0 49

Cancelaram formalmente 
(desistência a pedido)

2 1 2 2 4 0 1 4 1 0 17

Transferidos 0 1 2 10 1 8 2 13 0 3 40

Falecimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2016
Abandono 3 semestres
 sem Matrícula

0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Abandono 2 semestres
 sem Matrícula

4 3 3 1 1 2 1 9 1 0 25

Cancelamento - 0 crédito 5 11 17 14 4 0 14 15 9 8 97
Cancelamento - 20% dos 
crédito

5 5 2 9 0 0 5 5 1 0 32

Cancelamento - Trancamento 13 12 11 17 9 6 11 10 6 9 104
Cancelamento - Prazo Máximo 4 1 3 9 1 0 1 1 4 0 24
Sem freqüencia - Desligados 3 4 4 8 2 4 8 22 3 0 58
Encerramento Novo Ingresso 1 4 2 10 1 2 3 15 5 0 43
Cancelaram formalmente 
(desistência a pedido)

1 8 7 4 3 4 5 13 4 2 51

Transferidos 2 4 10 10 0 3 1 13 3 3 49
Falecimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017
Abandono 3 semestres 
sem Matrícula

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Abandono 2 semestres 
sem Matrícula

2 4 4 3 1 1 2 2 1 0 20

Cancelamento - 0 crédito 3 8 4 12 1 0 14 12 4 0 58
Cancelamento - 20% dos 
crédito

1 1 0 4 0 2 9 5 4 0 26

Cancelamento - Trancamento 1 8 5 10 2 3 9 3 1 3 45
Cancelamento - Prazo Máximo 1 1 5 9 2 1 6 2 4 0 31
Sem freqüencia - Desligados 1 1 9 1 1 0 0 7 3 2 25
Encerramento Novo Ingresso 3 3 2 8 1 1 5 10 1 0 34
Cancelaram formalmente
 (desistência a pedido)

1 4 4 7 2 1 3 1 4 2 29

Transferidos 2 6 4 4 2 6 2 13 1 2 42
Falecimento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Trancamento Total
2014 0 2 6 8 3 2 10 3 8 1 43
2015 2 4 6 9 3 5 14 1 7 8 59
2016 3 6 5 6 5 2 8 0 8 5 48
2017 2 0 2 0 0 0 3 0 0 3 10

Total de alunos trancados 7 12 19 23 11 9 35 4 23 17 102

Total geral de alunos desligados 91 141 155 185 71 84 188 311 93 56 1475
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Total de Vagas e Ingressantes por Curso

Na média, mais de 91% das vagas de Graduação da EACH foram preenchidas ao 
longo dos últimos quatro anos (2014 a 2017). Destaca-se o preenchimento de mais de 
94% das vagas via Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST). O preenchimento 
das vagas via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em 2016 (primeiro ano em que a USP 
utilizou este sistema) foi, na EACH, de apenas 54%, porém em 2017 esse número subiu 
para 93%. Ao todo, ao longo dos últimos quatro anos, apenas dois cursos não tiveram, 
na média, um preenchimento de vagas acima de 90%: Licenciatura em Ciências da 
Natureza e Gerontologia.

Além do ingresso via FUVEST e via SiSU (dados no quadro a seguir), há alunos 
que também ingressam na Graduação da EACH por meio de transferência (interna 
ou externa) e por meio de processo para ingresso de graduados de nível superior. 
Apesar do número de ingressantes nessas categorias ter aumentado ano após ano, 
estes alunos correspondem a menos de 5% dos ingressos na Unidade.

Vestibular FUVEST e SiSU

CURSOS
2014 2015 2016 2017

VAGAS INGR. VAGAS INGR. VAGAS INGR. VAGAS INGR.

FUVEST FUVEST FUVEST SiSU FUVEST SiSU FUVEST SiSU FUVEST SiSU

EFS 60 61 60 59 42 18 42 18 42 18 43 16
GA 120 119 120 120 84 36 96 20 84 36 79 35
GER 60 51 60 53 42 18 33 12 42 18 28 14
GPP 120 120 120 120 84 36 69 24 84 36 85 34
LCN 120 97 120 115 84 36 39 2 84 36 75 33
LZT 120 120 120 120 84 36 74 15 84 36 78 34

MKT 120 120 120 120 84 36 86 22 84 36 85 35
OBS 60 59 60 120 42 18 38 7 42 18 42 16

SI 180 180 180 180 126 54 99 34 126 54 126 51
TM 60 60 60 180 42 18 35 10 42 18 41 17

As solicitações diversas dos alunos ao Serviço de Graduação são feitas por meio de 
requerimentos, que são processados na Unidade em número bastante elevado, em 
média mais de 9.700 por ano. Destaca-se uma quantidade muito grande em 2014, 
ano em que a Unidade esteve deslocada, quando o semestre letivo iniciou com atraso 
e as disciplinas foram oferecidas em diferentes locais de São Paulo. A partir de 2017, 
a Unidade aderiu ao projeto “Balcão Virtual”, o que diminuiu significativamente a 
quantidade de requerimentos processados na Unidade. Adicionalmente, diversos 
requerimentos começaram a ser avaliados pelos docentes diretamente no sistema 
Júpiter Web, o que agilizou seu processamento.

 

 

INGR.: INGRESSANTES
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III.1.2. Pós-Graduação
No período deste relatório, a presidência da Comissão de Pós-Graduação foi 

ocupada pelos professores Flávia Mori Sarti, Marcelo Antunes Nolasco, Rogério 
Monteiro de Siqueira e Alexandre Panosso (julho de 2015 até janeiro de 2018), com 
o apoio direto dos servidores do Serviço de Pós-Graduação (chefe Sra. Vanessa de 
Lima Tavares). 

A Comissão de Pós-Graduação elaborou o texto seguinte, referente à Pós-
Graduação, para compor o Relatório desta Gestão. 

A Pós-Graduação da EACH está em processo de crescimento e consolidação desde o 
início de seu funcionamento, em 2010. Em 2013 a EACH contava com sete Programas 
de Pós-Graduação. Entre 2014 e 2017 houve um crescimento de 57% neste número, 
com a implantação de quatro novos programas. Atualmente existem 11 Programas de 
Pós-Graduação, sendo nove apenas em nível de Mestrado e dois em nível de Mestrado 
e Doutorado. Três projetos de doutorado foram submetidos ao  Aplicativo de Proposta 
de Cursos Novos (APCN) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) em 2017 e aguardam aprovação em 2018. O crescimento do número 
de Programas ao longo dos anos pode ser verificado na Tabela correspondente.

Início dos Programas de Pós-Graduação da EACH

Ano Programa Nível

2010 Modelagem de Sistemas Complexos ME
2010 Sistemas de Informação ME
2011 Estudos Culturais ME
2011 Mudança Social e Participação Política ME
2011 Têxtil e Moda ME
2013 Gestão de Políticas Públicas ME
2013 Sustentabilidade ME e DO
2014 Ciências da Atividade Física ME
2014 Turismo ME
2015 Gerontologia ME
2016 Bioquímica e Biologia Molecular ME e DO

Fonte: Sistema Janus
Como consequência da entrada de novos cursos e a consolidação dos já existentes, 

o número de alunos da Pós-Graduação aumentou no último quadriênio. De 2014 a 
2017 ingressaram 811 alunos, representando um aumento de mais de 100% em rela-
ção ao número de ingressos no quadriênio anterior, quando ingressaram 396 alunos.
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Número de ingressantes na Pós-Graduação (2014 a 2017)

 Programa 2014 2015 2016 2017

Sistemas de Informação 28 61 48 36
Modelagem de Sistemas Complexos 12 11 12 14
Têxtil e Moda 35 35 20 31
Mudança Social e Part. Política 16 18 20 17
Estudos Culturais 26 17 29 32
Sustentabilidade - ME 16 14 14 15
Sustentabilidade - DO 1 4 6 5
Gestão de Políticas Públicas 11 15 15 18
Ciências da Atividade 6 7 25 28
Turismo 10 9 11 10
Gerontologia 0 15 7 22
BioquímicaME 0 0 3 4
BioquímicaDO 0 0 0 2
Total 161 206 210 234
Fonte: Sistema Janus

      O número de defesas ocorridas no período também aumentou de maneira 
gradativa. Em 2014 foram 79 defesas, 102 em 2015, 150 em 2016 e 129 em 2017, 
demostrando uma queda neste último.

Destaca-se que o crescimento da Pós-Graduação trouxe o aumento da demanda por 
infraestrutura, pois houve maior número de aulas ministradas, defesas e qualificações 
realizadas, além da necessidade de mais espaço de estudos e laboratórios para os 
alunos. Ao longo deste quadriênio o número de disciplinas ofertadas aumentou. Foram 
94 disciplinas ministradas em 2014, e 111 disciplinas em 2017. Como consequência 
houve aumento na demanda por salas de aula, que na EACH é em número insuficiente 
para a quantidade de cursos disponíveis, em nível de graduação e pós-graduação. Por 
este motivo diversas disciplinas tiveram seus horários modificados, ou foram alocadas 
em outros locais, como a sala de defesas ou salas de salas da disciplina de Resolução 
de Problemas (RP).

Na estrutura administrativa da Pós-Graduação ocorreu mudança na chefia no início 
do ano de 2014. Ao final do ano de 2013 o Serviço de Pós-Graduação contava com 
sete funcionários, e atualmente possui nove funcionários e uma estagiária. Apesar 
desse número ter aumentado, ainda é insuficiente, tendo em vista a quantidade e a 
variedade de serviços demandados no Serviço de Pós-Graduação.

Vale ressaltar que, durante o período de interdição, em 2014, foi necessário adaptar 
muitos procedimentos para dar encaminhamento às demandas administrativas 
da Pós-Graduação. Após o retorno aos espaços próprios da EACH, ocorreram 
diversas reuniões internas a fim de modificar e otimizar muitos procedimentos que 
apresentavam falhas ou eram ineficientes.

Neste sentido, o Serviço de Pós-Graduação pôs em prática diversas ações e 
procedimentos a fim de padronizar processos e facilitar o acesso a informação. Foram 
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elaborados manuais para auxiliar os alunos e também o público externo com instruções 
sobre os processos básicos da pós-graduação, além da criação de formulários 
padronizados para todos os cursos, para serem utilizados em solicitações diversas. O 
sítio eletrônico foi atualizado e alimentado com informações mais completas sobre os 
programas.

O horário de atendimento foi modificado tendo como objetivo o melhor 
atendimento dos alunos que frequentam as aulas. O processo seletivo dos programas 
também sofreu uma reformulação, e hoje muitos programas fazem o seu processo 
a distância, aceitando as inscrições por email ou correio, evitando assim muitas filas 
que costumavam ocorrer quando as inscrições eram recebidas pessoalmente.

Ao longo deste quadriênio foi modificada também a dinâmica da matrícula dos 
ingressantes, pois foi introduzido um processo semelhante ao da Graduação. Hoje 
em dia as matrículas são realizadas no Laboratório de Informática, onde os alunos 
entregam a documentação, cadastram seus dados no sistema e já saem com o número 
USP, deixando todo o processo mais simples e facilitando o acesso ao sistema Janus, 
evitando que os funcionários tenham que digitar todos os dados após o período de 
matrícula.

Esse processo de matrícula informatizada mostrou-se eficaz e, desde 2016, tem 
sido utilizado também para a matrícula dos alunos especiais. Na EACH a modalidade 
de aluno especial tem atraído mais alunos a cada ano; neste ano de 2017, cerca de 
400 alunos foram matriculados entre o primeiro e o segundo semestre. 

A partir de 2015 também foi implantada a prática de realizar um evento de boas 
vindas aos novos estudantes em cada início de semestre. Participam desse evento os 
coordenadores de programas, funcionários do Serviço de Pós-Graduação e equipe 
técnica da biblioteca. Informações básicas e manuais são distribuídos no intuito de 
dirimir dúvidas e orientar os estudantes em seus primeiros passos na Pós-Graduação.

Em 2016 a Comissão de Pós-Graduação elaborou e aprovou a política de pós-
graduação da EACH. Esse documento, divulgado entre os professores dos programas, 
apresenta o histórico da pós-graduação na EACH, os pontos fortes e fracos e 
perspectivas e ações a serem realizadas a curto, médio e longo prazos.

O Serviço de Pós-Graduação realizou um trabalho de consolidação nesses últimos 
quatro anos, buscando estabilizar suas atividades e identificar de maneira mais clara 
suas competências, já que o início das atividades da pós-graduação foi conturbado 
por falta de conhecimento dos procedimentos, além da ausência de um curso ou 
algum evento preparatório para passar diretrizes e informações sobre uma seção tão 
complexa. Para os próximos anos espera-se solidificar ainda mais os conhecimentos, 
e buscar permanentemente otimizar o trabalho. A próxima ação do setor será reativar 
o sistema de chamados da pós-graduação, Titan, para informatizar algumas das 
principais solicitações, com o objetivo de melhorar ainda mais o fluxo dos processos.

Apesar das dificuldades, alguns Programas alcançaram nota 4 na última avaliação 
Quadrienal da CAPES, possibilitando, assim, a aplicação de proposta para a abertura 
de curso de Doutorado em 2018. Os Programas de Turismo, Têxtil e Moda, Sistemas 
de Informação e Estudos Culturais se juntam aos Programas de Bioquímica e Biologia 
Molecular e Mudança Social e Participação Política, os quais já contam com nota 4 e 
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cursos de Doutorado. Desta forma, mais de 50% dos Programas da Unidade atingiu 
desempenho compatível com cursos no nível de Doutorado, e outros projetam o 
alcance da nota 4 para os próximos anos. Estes resultados refletem a boa evolução 
da Pós-Graduação da EACH, uma vez que a nota CAPES 4 indica o bom desempenho 
dos Programas, que reflete uma soma de diversos esforços, direcionados para suprir 
diferentes dificuldades encontradas ao longo das avaliações. Por exemplo, além do 
problema de estrutura física destacado acima, Programas enfrentam dificuldade 
em incorporar, de forma exclusiva, docentes permanentes com elevada produção 
e desempenho científico-acadêmico, uma vez que muitos destes necessitam 
credenciamento em outros Programas que tenham curso de Doutorado, para que 
consigam dar continuidade às atividades científicas. Problemas como o baixo número 
de docentes em determinadas áreas e de funcionários de secretaria e laboratórios, 
são problemas também a destacar. 

III.2. Pesquisa
Nesta gestão, a presidência da Comissão de Pesquisa foi ocupada pelos professores 

Mário Pedrazzoli Neto (maio de 2014 a maio de 2016) e Diego Antonio Falceta 
Gonçalves (maio de 2016 a janeiro de 2018), com o apoio direto dos servidores da 
secretaria de Pesquisa, liderados pelo Sr. Líndon de Souza Guimarães, e depois Sra. 
Érika Regina Elias. Esta parte do relatório contou com a colaboração do Prof. Diego 
Gonçalves, e da Profa. Fabiana de Sant´Anna Evangelista, para a parte referente ao 
Biotério.

Em 2014, em seu décimo ano de funcionamento, os docentes da EACH já estavam, 
em grande parte, com as necessidades para o desenvolvimento de suas pesquisas 
bem delineadas, mas nem sempre bem atendidas. No que dependeu de espaço físico 
e recursos humanos, não houve possibilidade de atendimento amplo; entretanto, 
o volume de solicitações às agências de fomento foi importante nos últimos anos, 
conforme será visto em dados apresentados mais à frente, neste item. A evolução 
acadêmica dos docentes, no que tange à produção de pesquisa, tem sido constante, 
refletindo-se em vários aspectos, inclusive na evolução na carreira docente.

A convivência diária na EACH e nos diferentes espaços de atividades acadêmicas de 
docentes pesquisadores das várias áreas do conhecimento propiciou a geração de ideias 
de pesquisa inovadoras e interdisciplinares. A mesma situação gerou a necessidade 
de que a Unidade lidasse com demandas as mais diversas por condições adequadas 
de trabalho neste eixo. Sem dúvida, o conjunto de pesquisas experimentais, que 
demandam condições especiais de climatização, de alimentação elétrica e de gases, 
de armazenamento e manuseio de produtos químicos que podem ser controlados 
do ponto de vista dos riscos à saúde, a manutenção e manipulação de seres vivos ou 
de seus restos, representam o maior volume de demandas específicas com as quais 
a Unidade precisa trabalhar. As pesquisas que utilizam equipamentos de informática 
também requerem grande atenção e condições especiais de instalações. Por outro 
lado, as pesquisas em Humanidades também necessitam de importantes recursos do 
ponto de vista de espaço físico e de recursos computacionais. Todas estas necessidades 
têm sido atendidas com os recursos disponíveis, sendo que o planejamento das novas 
construções que a EACH encaminhou à Superintendência de Espaço Físico (SEF) para 
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compor o Plano Diretor da Área Capital-Leste pretende proporcionar mais espaço 
para os diversos grupos de pesquisa e laboratórios.

A Diretoria da EACH, neste período, trabalhou sempre muito próxima da Comissão 
de Pesquisa, tomada como sede das discussões maiores, neste âmbito, na Unidade. 
Na Comissão de Pesquisa, o papel da presidência também extrapola as atribuições 
regimentais e alcança o atendimento de várias necessidades da pesquisa na Unidade, 
como a organização das demandas por recursos físicos, materiais e financeiros, e em 
tudo o que a estrutura da EACH não consegue absorver pelos setores administrativos 
e operacionais. Algo de grande significado nesta gestão foi o dimensionamento da 
pesquisa em relação às demandas de infraestrutura, produção científica, e captação 
de recursos em agências de fomento. 

Importante também foi o reconhecimento da importância das diversas áreas do 
conhecimento, e de suas demandas específicas de infraestrutura, que culminou na 
criação das Comissões Gestoras dos espaços de pesquisa da EACH (Portaria 017/2017). 
Esta portaria dispõe sobre a subdivisão dos espaços de pesquisa da EACH e sobre a 
criação das comissões responsáveis pelo aperfeiçoamento das condições de trabalho 
investigativo dos respectivos espaços. Tomou-se como exemplo a situação já existente 
no bloco A3, que foi institucionalizada (Portaria 013/2016, revogada pela Portaria 
017/2017), http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2017/04/Port-017_17-
Gest%C3%A3o-CMP.pdf e, em seguida, criou-se um conjunto de Comissões de Gestão 
dos espaços de pesquisa (Portaria 017/2017). O funcionamento e gestão dos espaços 
utilizados para pesquisa no Centro de Práticas Esportivas CEPAF (Ginásio) foram objeto 
de outra Portaria, por suas especificidades (Portaria 030/16, de 15/09/2016, disponível 
em http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2017/04/Port-030_16-Normas-
Lab-CAF.pdf). Novas soluções para problemas antigos puderam ser implantadas, como 
a criação da Central de Refrigeração, espaço dedicado à manutenção climática e de 
estabilidade elétrica para refrigeradores de alta potência, em fase final de implantação. 
A implantação do Escritório FAPESP, e sua posterior alocação na Assistência Financeira, 
em parceria com o setor de Convênios, demonstrou maior eficiência na execução de 
compras e prestação de contas de recursos financeiros advindos da agência pública 
de fomento à pesquisa. 

Os docentes e os funcionários foram envolvidos nas discussões de temas comuns 
e na busca de soluções de problemas ou de melhoria dos fluxos de trabalho e de 
todas as condições para atender melhor as pesquisas da Unidade. Assim, um trabalho 
conjunto e integrado para busca de soluções e atendimento das demandas possíveis 
foi desenvolvido entre Diretoria, Assistências Acadêmica, Financeira e Administrativa 
e CPq/presidente. A seguir, apresentamos alguns dados sobre a Pesquisa na EACH, 
neste período.

Programas de Iniciação Científica CNPq - PIBIC/ PIBITI

PIBIC/PIBIT CNPq
Ano Inscritos Contemplados
2014 161 104
2015 160 29
2016 97 17
2017 84 16
Total 502 166
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Verifica-se no quadro de alunos inscritos e contemplados para as bolsas de Iniciação 
Cientifica CNPq- PIBIC/PIBIT que, ao longo dos anos, o número de contemplados 
diminuiu ano a ano pois, além do corte de verba, algumas bolsas migraram para o 
Programa Unificado de Bolsas a partir de 2016 (ano em que foram contemplados 362 
alunos da EACH, sendo 239 na área de Pesquisa).

Com a queda de 75% na distribuição de bolsas, a relação de alunos contemplados 
por alunos inscritos, caiu de 64% para quase 20%. Com esta redução significativa no 
número de bolsas, as inscrições diminuíram em quase 50%.

Iniciação Científica Voluntária

Até 2017, não havia controle rigoroso com relação aos estágios voluntários de 
Iniciação Científica. Em 2016, passou-se a utilizar o sistema Atena para inscrevê-las e 
acompanhar o andamento, através do controle de frequência e entrega de relatórios 
semestral e final, mas somente este ano tornou-se fundamental e obrigatório cadastrar 
as Iniciações Voluntárias da mesma forma que o PIBIC/PIBITI.

Programa de Iniciação Científica Ensino Médio (Pré-IC)

PRÉ-IC
Ano Inscritos Contemplados Bolsa
2014 4 2 4
2015 14 4 10
2016 10 9 24
2017 7 6 24
Total 35 21 62

O número de contemplados de Pré-Iniciação Científica (Pré-IC) aumentou ao longo 
desses quatro anos. No entanto, em alguns casos os trâmites burocráticos quanto 
ao cadastramento dos alunos dificultam a adesão, como: criação do Currículo Lattes, 
abertura de conta corrente no Banco do Brasil, entre outros  fatores.

Programa de Pós-doutorado

PÓS-DOC
Ano Ativos Vencidos Aprovados Em cadastro Em Conclusão Total
2014 1 0 11 - - 12
2015 2 4 14 - - 22
2016 9 5 2 - - 16
2017 8 - - - - 8
Total 20 9 27 1 1 46

No período abrangido pelo presente relatório, 26 projetos foram cadastrados na 
modalidade sem bolsa e 20 projetos com bolsa (Fapesp, PNPD, etc). 
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Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP

PÓS-DOC
siicusp Edição Incrito
2014 22 150
2015 23 144
2016 24 149
2017 25 140
Total 94 583

O Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica aceita participação 
de  estudantes de Graduação de qualquer instituição de ensino, bolsistas ou não, que 
tenham desenvolvido trabalhos de Iniciação Científica ou Tecnológica, na USP ou em 
outras instituições. Porém, a participação é obrigatória apenas para os alunos que 
realizaram Iniciação Científica PIBIC/PIBITI. 

Grupos de Pesquisa CNPq e Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAP)

A Comissão de Pesquisa encaminhou via processo cerca de 100 grupos à Pró-
Reitoria de Pesquisa para inclusão no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) no CNPq. 

Abaixo segue planilha com os grupos de pesquisa ativos e cadastrados no DGP, e 
que anualmente realizam atualizações conforme diretrizes CNPq. 

Nome Líder Nome Grupo
Victor Velázquez Fernandez Geodiversidade e Patrimônio Geológico
Lucy Gomes Sant’Anna Interações rocha-fluido em bacias sedimentares

Rosely Aparecida Liguori Imbernon Educação Escoteira (Scouting Education)

Sylmara Lopes Francelino 
Gonçalves Dias

NOSS - Núcleo de Pesquisa sobre Organizações, Sociedade 
e Sustentabilidade

Valeria Cazetta MIRAGEM

Jane Aparecida Marques Grupo de Pesquisa em Comunicação, Inovação e 
Criatividade

Maria Eliza Mattosinho Bernardes Laboratório de Educação e Desenvolvimento Psicológico

Ednilson Viana Resíduos, Energia, Saúde e Ambiente

Claudia Rosa Acevedo Marketing Crítico

Marcelo Saldanha Aoki Grupo de Pesquisa em Adaptações Biológicas ao Exercício 
Físico

Ariane Machado Lima Bioinformática e Informática Médica
*Levantamento solicitado à Pró-Reitoria de Pesquisa em agosto de 2016.

Há atualmente um Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) cadastrado pela EACH, 
coordenado por docente da Unidade, Prof. Camilo Rodrigues Neto.

 A partir de agosto de 2017, os cadastros passaram a ser realizados pelo Sistema 
Atena, o que permite um controle preciso dos Grupos de Pesquisa criados em cada 
Unidade. 
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Biotério

O Biotério de Experimentação do Centro Multidisciplinar de Pesquisa da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades (CMP/EACH) da USP desenvolve atividades de 
pesquisa com roedores, especificamente, ratos e camundongos, em instalações 
adequadas, em acordo com as normas. Os usuários do Biotério são docentes, alunos 
de Graduação e de Pós-Graduação. Tendo em vista a complexidade da manutenção de 
um espaço de pesquisa como este e as várias dificuldades enfrentadas e superadas, 
desde a volta ao Campus, em 2014, destacamos aqui o relato da Professora Fabiana de 
Sant’Anna Evangelista, referente ao período desta gestão da Diretoria da EACH.

As atividades no Biotério iniciaram-se em 2012, no entanto, em função da interdição 
da área da EACH ocorrida em 2013, todas as atividades de pesquisa foram suspensas. 
Na ocasião, o Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da EACH também foi desfeito 
e o credenciamento no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA), responsável pela regulamentação da pesquisa experimental em âmbito 
Nacional, também foi suspenso. 

Com a liberação do Campus, retomamos as atividades em 2014. No entanto, 
diferente de outras áreas de pesquisa, o recomeço do uso do Biotério não foi simples. 
Primeiramente, foi necessário recompor a CEUA-EACH e retomar as suas atividades. 
Em segundo, toda documentação necessária para liberação das atividades precisou ser 
regularizada. Para isso, as Profas. Fabiana Evangelista e Michele Schultz providenciaram 
todos os documentos necessários para cadastro do Biotério da EACH no CONCEA. O 
processo foi longo e após cumprir todas as exigências, o credenciamento definitivo 
foi obtido em julho de 2015. Além do credenciamento, passamos por um longo 
período na busca de veterinário, o que passou a ser uma exigência do CONCEA para o 
funcionamento de Biotérios. Nesta ocasião, foram necessárias providências incomuns, 
como solicitações de apoio a membros devidamente habilitados de outras Unidades 
da USP e até mesmo a contratação de empresa especializada.

Em seguida, uma nova regulamentação foi definida e as Instituições com pesquisa 
experimental tiveram que obter cadastro junto ao Conselho Regional de Medicina 
Veterinária para desenvolver as atividades. Todas as exigências foram cumpridas e 
o Biotério da EACH atende à regulamentação atual. Os aspectos administrativos 
e financeiros envolvidos contaram com a contribuição das Assistências Técnicas 
Administrativa e Financeira da EACH, bem como da Diretoria.

Além do trabalho administrativo envolvido na regularização das atividades do 
Biotério, entre os anos de 2014 e 2017, mantivemos correspondência frequente com 
o Ministério Público, Procuradoria Geral da USP e a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) 
da USP sobre diversos assuntos envolvendo a pesquisa com animais. Foram obtidos 
recursos da PRP para aquisição de alimentos e insumos para manutenção de animais 
nos anos 2015, 2016 e 2017. Passamos por um período de melhoria nas instalações do 
biotério para atender às demandas da pesquisa com animais de experimentação, como 
por exemplo, climatização do ambiente, exaustão de ar, sala de lavagem exclusiva e 
porta com acesso restrito. 

Em síntese, o conjunto de ações viabilizou a pesquisa com experimentação animal 
na EACH e ofereceu oportunidade para que docentes implantassem suas linhas de 
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pesquisa. Muito foi feito, porém o trabalho deve ser continuado para garantir esse tipo 
de pesquisa na EACH.

Melhorias e ações implementadas no âmbito da Comissão de Pesquisa da EACH

Foram as seguintes as pricipais melhorias e ações do período:

a) Nova Página EACH (atualizada regularmente);

b) Sistema Gerador de Sítios;

c) Mapeamento;

d) Reserva Técnica Institucional (RTI);

e) Criação dos 4 CMP (Conjuntos Multidisciplinares de Pesquisa);

f) Verba da Comissão de Pesquisa EACH-USP oficializada;

g) Formulário para cadastro de bens quebrados ou inativos do Parque de

    Equipamentos de Pesquisa da EACH-USP;

h) Parceria com Jornal USP/ Imprensa.

   Alguns aspectos podem ser considerados relevantes para aperfeiçoamento dos 
trabalhos, como: a) ausência de informações mais antigas no Sistema Atena (não há 
acesso); b) mudanças constantes no Sistema Atena podem ser consideradas melhorias 
mas causam alguns transtornos quando realizadas sem informar previamente aos 
usuários, dificultando o bom andamento do serviço; c) sistema de envio de documentos 
para assinatura da diretora não foi concluído até o momento; sua implantação 
otimizaria a tramitação da documentação dos pesquisadores.

III.3. Cultura e Extensão Universitária
Nesta gestão, a presidência da Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) 

foi ocupada pelos professores Rosely A. Liguori Imbernon (do início da gestão a abril 
de 2014),  Ricardo Ricci Uvinha (maio de 2014 a dezembro de 2015) e Ana Amélia 
Benedito Silva (maio de 2016 a janeiro de 2018), com o apoio direto dos servidores 
da secretaria de Cultura e Extensão, Almir José de Souza (do início a 2017) e Ernandes 
Pereira Silva (em todo o período da gestão). 

A Professora Ana Amélia Benedito Silva, presidente da CCEx nos últimos dois 
anos,  elaborou um relatório mais extenso, a partir do qual foi elaborada uma síntese, 
apresentada a seguir.

 As atividades da Comissão de Cultura e Extensão da EACH têm crescido ano a 
ano, com a ampliação e consolidação da integração com a comunidade do entorno, 
incluindo tanto adesões voluntárias individuais aos projetos e atividades oferecidas à 
comunidade, como de instâncias coletivas.

Na falta de departamentos, as atividades são organizadas pela CCEx, que conta 
com a secretaria de Cultura e Extensão, com o apoio da Diretoria e, quando é o caso, 
das outras Comissões Estatutárias e mesmo coordenações de cursos de Graduação 
e Programas de Pós-Graduação, em casos específicos de integração da Cultura e 
Extensão da Unidade com as atividades destes outros eixos.
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É importante destacar que, mesmo durante o período de interdição judicial da área 
Capital-Leste do Campus, as atividades foram mantidas, em diversas das localizações 
em que a EACH pôde ser realocada. Desde a volta ao Campus, foi possível retomar com 
vigor todas as atividades de hábito e mesmo ampliar, aproveitando as oportunidades 
dos programas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.

O desejo de reocupar a sede da EACH e compartilhar esta volta com a comunidade 
reforçou as diversas ações da CCEx, como as Semanas de Inverno e de Verão, além das 
Semanas de Arte e Cultura, em que alunos, funcionários e professores envolveram-se 
em apresentações musicais, peças de teatro, mostras de fotografia, oficinas têxteis, 
atividades de capoeira, ginástica, dança, leitura de poesias, e outras tantas expressões 
artísticas. A  Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) tem sido destaque, com 
a participação anual de centenas de pessoas, bem como atividades isoladas de 
visitação às instalações de divulgação científica, e também durante o Programa EACH 
de Portas Abertas, financiado pela Pró-Reitoria de Graduação, mas de típica vocação 
extensionista.

As atividades desenvolvidas no âmbito da CCEx da EACH têm estado ligadas a 
basicamente seis frentes, resumidas e quantificadas, em alguns casos, a seguir.

1. Projetos de Extensão com apoio do Comitê de Fomento às Iniciativas de Cultura 
e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.

As atividades deste item são: Semanas de Arte e Cultura (2016 e 2017); Dia da 
Cultura e Extensão em comemoração aos 10 anos da EACH (2015); Feira USP Leste e as 
Profissões, realizada na EACH em 2014; Programa de cursos de Verão e Inverno, desde 
2013; Universidade Aberta à Terceira Idade, com destaque especial para as seguintes 
atividades: Idosos On-line, Teatro na Terceira Idade e Patchwork como artesanato; 
Programas de atividade física para crianças e adolescentes moradores do Jardim 
Keralux, Ermelino Matarazzo; Curso Livre de Música; Projeto Ginástica para Todos; 
Projeto DURMA na EACH; Projeto Ginástica Laboral, atividades físicas e estratégias de 
consciência corporal como formas de enfrentamento do estresse para funcionários da 
EACH, e Projeto Ecofalante, realizado em duas edições, com apresentação de filmes 
seguidos de debates.

2. Cursos de Extensão Universitária

Os cursos de extensão atingiram seu auge em termos quantitativos em 2015 e  
2016, conforme mostra o quadro abaixo.

Ano Curso de verão/inverno Números de 
alunos

Total de cursos

2013 19 1359 32
2014 3 72 5
2015 13 1079 21
2016 22 848 28
2017 16 617 24
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3. Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI

O quadro abaixo mostra os dados quantitativos de oferecimento e participação da 
comunidade nas atividades da UNATI

Ano Semestre Total de 
inscritos

Disciplinas 
Regulares

Atividades 
Ditático-Culturais

Atividades 
Físico-Esportivas

Palestra

2013
1º 312 05 16 04 03
2º 307 05 16 05 02

2014
1º 97 00 07 00 00
2º 214 00 16 01 01

2015
1º 231 04 17 04 02
2º 223 03 19 03 01

2016
1º 268 04 18 02 01
2º 219 05 22 04 01

2017
1º 296 03 23 03 01
2º 346 04 18 08 01

Total 2513 33 172 34 13

4. Programa Aprender com Cultura e Extensão Universitária (APCEx) e Programa 
Unificado de Bolsas (PUB)

Estes programas integram a política de apoio à permanência e formação estudantil 
da Universidade de São Paulo na vertente da Cultura e Extensão, da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão  Universitária (PRCEU), que teve início em 2008 e foi extinto em 
2016, quando foi instituído o Programa Unificado de Bolsas (PUB), também como 
parte da política de apoio à permanência e formação estudantil da Universidade de 
São Paulo, mas vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (PRG).

Após a instituição do PUB, no período 2016/2017, a média numérica de projetos 
e de bolsistas foi mantida e, no período atual (2017/2018), houve um aumento 
significativo tanto de projetos quanto de bolsistas, conforme revelam os dados do 
quadro de projetos aprovados no programa Aprender com Cultura e Extensão e PUB - 
Programa Unificado de Bolsas, a seguir.

Período Modalidade Quantidade projetos alunos inscritos
2012-2013 APCEx 32 45
2013-2014 APCEx 32 58
2014-2015 APCEx 41 74
2015-2016 APCEx 49 78
2016-2017 PUB 44 89
2017-2018 PUB 69 142

APCEx - Aprender com Cultura e Extensão      PUB - Programa Unificado de Bolsas (PUB)
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5. Programa A Universidade e as Profissões - Visita Monitorada

Este evento é realizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão nas diversas 
Unidades da USP, com intensa participação de alunos do Ensino Médio, inscritos no 
Programa em grupo, por meio das suas respectivas Escolas, ou individualmente.

Visitas realizadas na EACH, no programa A Universidade e as Profissões.

Data Total participantes
2013 - 13 de junho 137
2014 – não ocorreu (área interditada) -
2015 - 19 de junho 294
2016 - 28 de abril 78
2017 - 05 de maio 95

(*) Área Leste-Capital do Campus interditada no primeiro semestre

Excepcionalmente, em 2014, devido à interdição, não houve a visita monitorada 
habitualmente feita no primeiro semestre, mas a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária realizou uma edição especial da Feira das Profissões da USP na EACH, 
após a liberação da área, em 24 e 25 de outubro do ano mencionado. Foi um grande 
evento, financiado pela PRCEU, e que contou com a participação massiva de alunos 
e professores de todos os cursos da EACH e com o apoio de funcionários da PRCEU e 
de vários setores da Escola. Na abertura, estiveram presentes o Reitor, o Vice-Reitor 
e outras autoridades da USP, além da Pró-Reitora de Cultura e Extensão, Profa. Maria 
Arminda do Nascimento Arruda, idealizadora do evento. A repercussão na comunidade 
foi importante, refletindo no aumento da visitação no ano seguinte, 2015. 

6. Eventos de Arte e Cultura

Devem também ser registradas atividades fora do escopo dos itens anteriores, 
como: Dia da Cultura e Extensão em comemoração aos 10 anos da EACH (2015); 
Semana de Arte e Cultura (2016) - cinco atividades realizadas nos intervalos entre os 
períodos de aula (final da manhã e final da tarde); Semana de Arte e Cultura (2017) – 
dez atividades realizadas também entre os períodos de aula (final da manhã e final da 
tarde).

III.4. EACH de Portas Abertas

O programa USP de Portas Abertas foi criado pelo professor Antonio Carlos 
Hernandes, Pró-Reitor de Graduação, tendo sido implantado em outras Unidades da 
USP.

Na EACH, foi implantado em 2016, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação. A 
primeira visita aconteceu em 24 de agosto, com a participação do Prof. Hernandes. Na 
ocasião, cerca de 200 estudantes da Escola Estadual Deputado Silva Prado passaram 
o dia na EACH e receberam informações sobre os cursos da Escola e as formas de 
ingresso. Ainda em 2016, outras quatro escolas públicas conheceram as instalações da 
EACH, totalizando 600 estudantes. Em 2017, o programa recebeu aproximadamente 
mil estudantes, em oito visitas agendadas ao longo do ano. Além de oferecer apoio 
institucional, a PRG subsidia os custos de transporte, alimentação e material utilizado.
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Durante as visitas, professores e estudantes do ensino médio da região têm a 
oportunidade de conhecer a Escola, seus cursos de Graduação e vivenciam, em um dia, 
a dinâmica e o cotidiano de uma Unidade de ensino e pesquisa da USP, participando 
de palestras, conversas, oficinas, visitas monitoradas a laboratórios e instalações, 
entre outras atividades, interagindo com membros das diferentes categorias da EACH, 
que trabalham preparando as atividades e cuidando para que os visitantes tenham 
o melhor atendimento. Despertar o interesse dos estudantes pré-universitários, 
esclarecer sobre as possibilidades de acesso à USP para alunos de escolas públicas, 
sobre os projetos de inclusão e as políticas de permanência, e estimulá-los a almejar 
uma vaga nos cursos da EACH são os objetivos principais do programa que, assim, 
insere-se em mais uma ação da Unidade para manter e aumentar o acesso para alunos 
da escola pública. Este programa é específico para as escolas da rede pública estadual 
e municipal da zona leste de São Paulo e, por ter um caráter inclusivo, seleciona escolas 
independentemente de investirem ou não na preparação de seus estudantes para o 
vestibular.

III.5. Espaço Ciência, Cultura e Educação - ECCE
Uma iniciativa desta gestão, que envolve atividades acadêmicas nas perspectivas 

da integração do Ensino, da Pesquisa e da Cultura e Extensão, foi a proposta de 
um programa denominado Espaço Ciência, Cultura e Educação (ECCE). A iniciativa 
representa uma forma de cumprir os compromissos assumidos com a Estação Ciência 
(EC) da USP ao recebermos parte de seus materiais e instalações, e aproveita a vocação 
de interação com a comunidade do entorno, a competência na área de pesquisa no 
ensino de Ciências e na área do próprio ensino, o interesse de docentes e funcionários, 
canalizando esforços e recursos materiais da EACH e da EC, desenvolvendo a 
potencialidade da Unidade para consolidar-se como polo atrativo para educação e 
divulgação científica formal e não formal, apoiando-se tanto na experiência passada da 
Estação Ciência, da qual somos herdeiros, como na perspectiva futura de implantação 
da Casa da Ciência, estrutura presente em projetos anteriores para a então USP Leste. 
O programa tem sido coordenado pelas professoras Maria Cristina Motta de Toledo e 
Rosely Aparecida Liguori Imbernon, participando também o prof. Luis Paulo Piassi e 
outros docentes da área científica e de educação.

Estudantes secundaristas visitando o campus.
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Os principais objetivos do programa abrangem três vertentes, inter-relacionadas. 
Por um lado, pretende-se utilizar os espaços, experimentos e instalações existentes 
na EACH para o desenvolvimento de uma compreensão da natureza da Ciência e do 
raciocínio científico, com experimentação e observação de fenômenos estudados pela 
Ciência, incluindo, nas atividades, os aspectos da aplicação da Ciência na história da 
sociedade, abordando a tecnologia, tendo como público alvo tanto a comunidade 
escolar e espontânea da região leste de São Paulo, como os próprios alunos dos cursos 
da EACH. A segunda vertente refere-se à formação continuada ou especialização de 
professores das redes pública e privada de ensino de todos os níveis. Finalmente, a 
proposta facilitará a divulgação e comunicação científica, atualmente um requisito 
demandado pelas maiores agências de fomento no país, aos projetos de pesquisa 
submetidos à avaliação, de forma a oportunizar a docentes e alunos a divulgação dos 
resultados de suas pesquisas à comunidade.

A expansão desses objetivos principais, como decorrência da implantação do ECCE 
envolvem, ainda, contribuir para a:

a) Melhoria da qualidade do ensino de Ciências nas escolas da Zona Leste, através
    de exposições fixas e itinerantes, e recepção de escolas e alunos;            
b) Criação e utilização de espaços e recursos de divulgação e popularização da
    ciência, objetivando a construção do conhecimento, da educação e da
    cidadania, fazendo uso de atividades lúdicas, interativas e interdisciplinares;  

     c) Implantação de programas com a comunidade com foco no ensino de Ciências,
    em abordagem da educação para o desenvolvimento sustentável, em acordo
    com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da
    Organização das Nações Unidas, na proposição da instalação de uma Sala
    Verde, a ser integrada aos programas do Ministério do Meio Ambiente;            
d) Capacitação de professores do ensino público e privado, promovendo a
    divulgação do conhecimento científico e tecnológico, com ênfase em seus
     aspectos interdisciplinares; 
 e) Expansão das atividades para outros espaços por meio de equipes
    itinerantes, promovendo o ensino e a divulgação científica. 
Esta estrutura já está em funcionamento, contando com vários funcionários 

colaboradores para questões administrativas e operacionais, com alunos estagiários 
bolsistas ou não, que desenvolvem atividades tanto de estágio obrigatório do curso 
de Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN), como de estágio voluntário, deste e 
de outros cursos, sempre visando aos objetivos do ECCE, trabalhando em associação 
e sob a supervisão de funcionários e docentes, promovendo as ações educativas, 
de pesquisa e de extensão. Destaca-se a parceria estabelecida, a princípio, com a 
Coordenação de LCN, de modo a possibilitar que as educadoras ligadas a este curso 
utilizem a estrutura também para suas atribuições, contribuindo, assim, para o 
fortalecimento do Espaço. Vários outros cursos podem também estabelecer diferentes 
tipos de atividades ligadas ao ECCE. Ainda em seus primeiros meses de atividade, o 
ECCE tem participado promovendo visitas monitoradas para participantes de eventos 
na EACH, para alunos da UNATI e para o programa EACH de Portas Abertas. 

As atividades têm resultado na produção de recursos didáticos, tais como conjuntos 
de experimentos, apostilas, construção de modelos didáticos diversos, que são 
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aplicados em escolas de Ensino Fundamental e Médio, além de parcerias internacionais 
(Termos de Cooperação Científico Acadêmica), parcerias com diretorias de ensino 
na promoção de cursos de extensão, recepção de alunos de escolas da região, co-
participação em outros Programas da USP.

O ECCE desenvolveu as atividades ligadas à exposição “Areias do Mundo”, que 
permaneceu na EACH até a Semana de Recepção aos Ingressantes de 2018, a oficinas 
e demonstrações interativas de vários itens desenvolvidos na própria EACH e também 
da Estação Ciência, à colaboração com o Laboratório de Desenvolvimento de Recursos 
Didáticos em Ciências da Natureza da EACH, com a Banca da Ciência, e também ligadas 
à formação de recursos humanos (estágios de alunos atuando no desenvolvimento e 
monitoria dos vários itens de exposição de interação com visitantes) e interação com 
a sociedade do entorno, recebendo visitas de público escolar e não escolar. Está em 
tramitação uma proposta de cooperação com o Instituto Grupo Boticário, de modo 
que outras exposições ou equipamentos desenvolvidos por este Instituto poderão 
vir para a EACH, permanente ou temporariamente, a exemplo do Espaço Olfato, que 
aguarda finalização dos procedimentos administrativos para inauguração.

O ECCE foi proposto, em 2017, na forma de um Programa, à PRCEU, de modo a 
abarcar os diversos projetos já existentes na EACH, mas, também, de possibilitar a 
integração de outros projetos futuros. A concepção na forma de Programa também 
possibilita a captação de verbas que auxiliarão na manutenção das instalações atuais, 
como também na produção de novas instalações. Um exemplo destas parcerias é a 
produção de vídeos a partir do projeto de teatro de fantoches em andamento no 
ECCE, por meio de projeto apoiado pelo Banco Santander, para o qual 51 escolas da 
zona leste de São Paulo receberão material educativo e apostila orientadora para 
atividades com foco no ensino de Ciências da Terra e Educação Ambiental.

III.6. Internacionalização
Atividades de internacionalização são realizadas na EACH desde 2006, mas a 

formalização da Comissão de Relações Internacionais (CRInt) ocorreu por meio da 
portaria 001/11 de 2011 e renovada pela Portaria 043/14 de 2014, disponível em http://
www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Port-043_14-Comiss%C3%A3o-
Rela%C3%A7%C3%B5es-Internacionais.pdf. Seu objetivo é o de auxiliar a EACH a 
estabelecer relações acadêmicas com instituições internacionais de educação e 
pesquisa de nível superior, viabilizar o intercâmbio de alunos e visitas de docentes e 
pesquisadores estrangeiros, bem como, visitas de docentes e pesquisadores da EACH 
a Instituições estrangeiras. O relatório completo das atividades da CRInt da EACH nesta 
gestão encontra-se em http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2018/02/
internacionalizacao06fev2018_final.pdf. 

A CRInt, constituída por docentes e discentes de diferentes (quadro a seguir) cursos 
de graduação com histórico de atuação internacional, em sua primeira reunião de 
2014 decidiu pelas três diretrizes que seriam utilizadas: 

i) fortalecer a interdisciplinaridade, incorporando as diversas áreas relacionadas 
com as temáticas e objetivos, de maneira a tornar os convênios mais amplos e efetivos 
para a comunidade interna da EACH; 

ii) ampliar e consolidar os convênios de duplo diploma e de dupla titulação; 
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iii) realizar seminários anuais de internacionalização, com o objetivo de difundir 
e melhor informar a respeito dos requisitos necessários de forma que os discentes 
pudessem se antecipar no planejamento de suas candidaturas ao intercâmbio.

 Composição da CRInt da EACH
Cargo/Função Nome Início Término

Presidente Neli Aparecida de Mello-Théry 02/2014 02/2018
Vice-Presidente Alessandro Soares da Silva 02/2014 02/2018

Membro Antônio Carlos Sarti 02/2014 02/2018
Membro Andrea Cavicchioli 02/2014 02/2018
Membro Bibiana Graeff Chagas Pinto Fabre 01/2014 02/2018
Membro Fatima de Lourdes Nunes Marques 01/2014 02/2018
Membro Lisete Barlach 01/2014 02/2018

Téc. Assuntos Adm. Leandro Freitas atual
Téc. Assuntos Adm. Isa dos Santos atual 

Editais

Os editais lançados pela Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e 
Internacional (AUCANI) sempre optaram pela média normalizada de notas como 
critério principal e a este foram adicionados outros, mais específicos, para valorização 
das atividades já realizadas pelos discentes eachianos. Dentre eles destacamos: os 
alunos oriundos de escola pública; aqueles que já tivessem participado de projetos 
de extensão ou de pesquisa ou ainda que já tivessem publicações. Coube à comissão 
analisar detalhadamente cada candidatura e seu enquadramento aos editais, 
selecionando aqueles que atendiam aos critérios estabelecidos.

Mobilidade acadêmica

Para intercâmbio acadêmico no período 2014-2017 foram recebidos 137 alunos 
estrangeiros e foram enviados para o exterior 205 alunos da EACH, conforme tabela 
abaixo:

Incoming Outgoing
2014 - primeiro semestre 27 27
2014 - segundo semestre 7 33
2015 – primeiro semestre 26 23
2015 – segundo semestre 9 58
2016 – primeiro semestre 22 33
2016 – segundo semestre 11 15
2017 – primeiro semestre 20 7
2017 – segundo semestre 15 9

TOTAL 137 205
Organização: Leandro Sousa de Freitas e Isa S. S. dos Anjos

Merecem destaque a realização de curso com duplo diploma na Universidade de 
Vigo, Espanha, por 36 alunos, e a vida de estudantes estrangeiros, sendo dois de Vigo, 
para Gestão Ambiental, e quatro de Parma, Itália, para Obstetrícia.
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Seminários de internacionalização

Anualmente, foram realizados seminários de internacionalização, totalizando 
quatro, cujos projetos foram apresentados às agências de fomento para obtenção 
de financiamento. Seu objetivo foi levar informações aos alunos sobre vagas e bolsas 
de intercâmbios oferecidos pela EACH ou pela USP, além de compartilhar com a 
comunidade eachiana as experiências do intercâmbio e das celebrações de convênios 
internacionais. O convite a representantes de instituições com as quais a EACH tem 
convênio foi a estratégia escolhida pela Comissão. Informações complementares 
podem ser vistas em http://www5.each.usp.br/internationalization-actions/
depoimentos-de-estudantes/.

Em termos de programação tivemos:

a) 2014

O “I Seminário de Relações Internacionais: as experiências no intercâmbio - 
Incoming and Outgoing Students” aconteceu em 16 de dezembro de 2014 e teve as 
participações dos membros da Comissão e de alunos intercambistas, que apresentaram 
seus depoimentos, enquadrando-os nas seguintes temáticas: períodos dedicados 
às experiências acadêmicas, culturais, preparação para a viagem e recepção no país 
estrangeiro. 

b) 2015

Nos dias 05 e 06 de novembro de 2015 foi realizado o “II Seminário de Relações 
Internacionais: as experiências no intercâmbio” que teve a participação dos membros 
da CRInt, do Diretor Adjunto na Área de Relações Acadêmicas Internacionais, Prof. 
Dr. Maurício da Silva Baptista, de alguns coordenadores de convênios da EACH e da 
professora Konstantina Zerva, da Universitat de Girona, Espanha. 

 c) 2016

O “III Seminário de Internacionalização da EACH” aconteceu de 19 a 21 de outubro 
de 2016 e contou com a presença dos membros da CRInt, do Diretor Adjunto na 
Área de Relações Acadêmicas Internacionais, Prof. Dr. Maurício da Silva Baptista e do 
Professor Vincent Nédélec, da Université Rennes 2, França. 

d) 2017

O “IV Seminário de Internacionalização da EACH” aconteceu no dia 21 de junho 
de 2017, contou com a presença dos membros da CRInt, do Diretor Adjunto na Área 
de Mobilidade Acadêmica, Prof. Dr. Moacyr Ayres Novaes Filho e dos Professores 
estrangeiros: Rosa Ricoy e Alberto Spisni, respectivamente, docente das Universidade 
de Vigo, Espanha e docente da Università degli Studi di Parma, Itália, responsáveis 
pelos acordos acadêmicos de duplo diploma. Realizou-se também no mesmo dia, nos 
intervalos da programação acadêmica, a Festa da Música, com grupos formados por 
discentes e no encerramento contou com a apresentação da banda Anatomia do Rock, 
da qual participa o professor Jefferson Agostini Mello.

Os seminários caracterizaram-se  pela participação de palestrantes diversos, dentre 
os quais: convidados da AUCANI, alunos nossos que passaram por estadia acadêmica 
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no exterior; alunos estrangeiros estadia acadêmica na EACH; docentes coordenadores 
de convênios e docentes de instituições estrangeiras parceiras. 

Centro de Línguas: Projeto Unificado de Bolsas

Com o objetivo de iniciar um conjunto de atividades que culminassem na oferta de 
cursos de línguas na EACH, a Comissão de Relações Internacionais (CRint) apresentou 
projeto no âmbito do Programa Unificado de Bolsas de Estudo para estudantes de 
Graduação (PUB). 

O programa de monitoria visava dar ao aluno da EACH a oportunidade de estudar 
in loco os idiomas mais requisitados nos processos seletivos para intercâmbios 
internacionais, além de ampliar a oferta do curso de português para estrangeiros 
dentro da USP, visto que a oferta é realizada somente pelo Centro de Línguas da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

Inicialmente foi pensado para a realização de cursos de idiomas na EACH e 
destinado à participação de alunos do curso de Letras, bacharelado/licenciatura. 
Não houve alunos destes cursos inscritos, exigindo ajustes no projeto. Foram 
selecionados quatro alunos da EACH dos cursos de LCN, GPP e SI e o PUB foi adaptado 
visto que os mesmos não podiam atuar como estagiários de línguas estrangeiras. As 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas foram: i) criação de banco de dados (Acces) 
com informações sobre os convênios e os intercambistas (incoming/outgoing); b) 
criação da página da CRInt EACH no facebook para divulgação de editais e eventos; c) 
levantamento de depoimentos, coleta e edição de fotos, de alunos, ex-intercambistas 
(in./out.), da EACH, para criação de cartões postais com essas memórias; d) elaboração 
do formulário de interesse dos cursos de idiomas (Google forms); e) elaboração 
de formulário para coleta de informações de visitantes estrangeiros (delegações e 
docentes); f) edição do folder de divulgação do CLEACH (Centro de Línguas da EACH); 
g) exercícios de nivelamento na língua inglesa para o sítio do CLEACH; h) tradução 
para o inglês de tabela com a relação dos convênios; i) tradução para o inglês do 
conteúdo da página da CRInt, no sítio da EACH; j) colaboração na organização do 2º 
Seminário de Internacionalização. 

Convênios internacionais

Foi estabelecido um roteiro para elaboração e renovação dos convênios acadêmicos 
internacionais, denominado “Instruções Normativas Para a Elaboração e Renovação de 
Convênio de Cooperação Acadêmica Internacional” que ajudou a regular e padronizar 
a rotina para a criação e renovação de convênios.

Seminário da CRInt realizado em 2017
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Durante a gestão 2014-2018 foram celebrados 28 novos convênios internacionais, 
respectivamente dois em 2014, 14 em 2015, sete em 2016 e cinco em 2017; dentre 
eles, destacam-se o duplo-diploma em Obstetrícia e o de duplo-título em Mestrado 
Acadêmico em Têxtil e Moda.  

Especial atenção foi dada à renovação do convênio com a Rede UNITWIN - Cátedra 
UNESCO de Cultura, Turismo e Desenvolvimento pois a EACH assumiu compromissos 
bastante específicos no âmbito das responsabilidades conveniadas, como por 
exemplo, a realização de um dos encontros anuais em São Paulo.

O roteiro e o fluxo de celebração dos convênios internacionais foram aspectos 
muito discutidos na Comissão, em razão da situação de inadequações encontradas 
no setor: dos 46 convênios encontrados em 2014, a metade deles não havia sido 
aprovada no Conselho Técnico-Administrativo e nem havia sido publicados. O quadro 
abaixo mostra o resultado sintético.

Convênios Internacionais

Aprovados Não Aprovados Total

23 23 46

Aprovados e Publicados Aprovados e Não Publicados Total

7 16 23

Expirados Em vias de vencimento Total

3 4 7

Em dezembro de 2017 a situação dos convênios apresentava-se da seguinte 
forma: 35 vigentes, três em tramitação (alguns convênios foram para o exterior para 
assinatura da  Instituição de Ensino Superior (IES)- estrangeira e ainda não voltaram) 
e dois outros que aguardam aprovação da Procuradoria Geral e assinatura das partes, 
seis sem continuidade, pois seus coordenadores não solicitaram sua renovação e 15 
convênios expirados, visto que vários coordenadores não se manifestaram a respeito 
de sua continuidade.

Do ponto de vista das diretrizes e estratégias estabelecidas em 2014 entende-se 
que a Comissão as alcançou, em especial, o apoio e a divulgação das oportunidades 
de intercâmbio para os discentes da EACH, além de ter valorizado e oportunizado 
melhor as condições de interdisciplinaridade em razão da ampliação das áreas de 
interesse em cada novo convênio assinado. Igualmente, estabeleceu-se, com clareza, 
frequência e ajuda-memória das reuniões e das rotinas administrativas por meio do 
fluxo para tramitação dos convênios.

Do ponto de vista de divulgação, as páginas da CRInt no sitio da EACH (versão 
em português e inglês) assim como a do Facebook, foram criadas para melhorar a 
comunicação com a comunidade acadêmica, além de tornar conhecidas as ações e as 
atividades do setor.



 IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA



Foto da página anterior: Vista Externa dos blocos de laboratórios Didáticos (A2), de  
  Pesquisa (A3) e de salas de docentes (A1).
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IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A gestão administrativa na EACH, a exemplo da gestão acadêmica, é feita num 
trabalho coordenado entre a Diretoria, a Assistência Técnica Administrativa, e, sempre 
que necessário, envolve as Comissões Estatutárias, além de grupos de trabalho e 
comissões assessoras, já que a estrutura departamental inexiste, mas sempre é 
conveniente, e mesmo necessário, ampliar as discussões e o compartilhamento dos 
encaminhamentos e decisões que impactam as atividades acadêmicas.

A Assistência Técnica Administrativa é responsável pela coordenação e supervisão 
das atividades administrativas nas áreas de Pessoal, Expediente, Compras, Licitações 
e Contratos, Almoxarifado e Patrimônio e tem por finalidade dar apoio aos docentes 
e funcionários no que se refere à administração da Unidade. Esta Assistência foi 
ocupada, nesta gestão, pela servidora Sra. Nilva Fátima de Souza, auxiliada pela Sra. 
Sandra Regina Setra. Em termos de estrutura, abarca as Seções de Expediente, Pessoal, 
Materiais, e Licitação e Contratos. 

IV. 1. Estrutura Administrativa da EACH
O organograma da Unidade (http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/09/

EACH-Organograma1-1024x724.png) foi estabelecido em sua criação e pouco modificado 
desde então; além das tradicionais Assistências Técnicas Acadêmica, Administrativa e 
Financeira, foram também criadas as Assistências Técnicas de Infraestrutura e de Apoio 
aos Órgãos Centrais, pela necessidade de prover a Escola com instâncias que dessem 
conta do trabalho com a grande e complexa infraestrutura planejada, bem como com 
o trabalho de encaminhamento de todas as questões relativas aos órgãos centrais 
da Universidade, notadamente a Prefeitura do Campus Capital. Uma das primeiras 
ações desta gestão foi o desenvolvimento de argumentação justificativa da criação de 
uma prefeitura própria para esta área, o que foi atendido, conforme descrito no item 
específico sobre a Assistência Técnica de Apoio ao Órgão Centrais (ATApOC) (Capítulo 
IX). Outra ação da gestão foi o trabalho com uma Assistência Técnica de Direção, 
não formalizada na estrutura, que atuou como facilitadora na organização, gestão e 
desenvolvimento principalmente de ações diretamente ligadas à Diretoria.

Em agosto de 2017, foi publicada pela Reitoria a Portaria nº 6959 (18 de agosto de 
2017) que define uma estrutura mínima para as Unidades e estabelece diretrizes nesse 
âmbito: 1)  Flexibilidade: autonomia para que a Unidade consiga adaptar rapidamente 
suas estruturas organizacionais, por intermédio da criação de áreas, temporárias 
ou não, que respondam de maneira mais ágil às suas necessidades, com foco no 
agrupamento por projetos e/ou metas pontuais; 2) Preferência pelo compartilhamento 
de atividades: reunião em uma mesma área, de conjuntos de atividades de natureza 
similar ou conexas, de modo a produzir sinergias, viabilizar a flexibilidade de atuação 
dos servidores, e diminuir o excesso de segmentação organizacional e especialização.

Inciamos o desenvolvimento de estudos para desenvolver proposta de nova 
estrutura, o que deverá ser continuado para adaptação às novas definições da Reitoria. 
No caso da EACH, além de adaptações referentes às necessidades de organização 
interna, também deverá ser levada em conta as mudanças causadas pela criação da 
Prefeitura da área Capital-Leste do Campus.  
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IV.2. Recursos Humanos
IV.2.1. Servidores Técnico-Administrativos

O corpo de servidores técnico-administrativos da EACH foi formado ao longo 
dos primeiros anos, não tendo sido, no entanto, completado o quadro previsto nas 
definições iniciais, nem com relação à quantidade, nem com relação às qualificações 
diferenciadas necessárias. Finalizamos o ano de 2017 com 190 servidores, número 
impressionantemente baixo em relação às outras Unidades da USP e à sua média, 
qualquer que seja o indicador tomado para comparação. Esta situação promove uma 
forte tensão nos indivíduos e prejudica produtividade, relacionamentos interpessoais 
e alcance dos objetivos profissionais. Mesmo assim, os funcionários apresentam, 
em geral, alto nível de esforço para contribuir, promovendo ações de otimização dos 
fluxos de trabalho, propondo novos procedimentos e mesmo sistemas para agilização.

A tabela a seguir mostra a distribuição quantitativa dos Servidores Técnico-
Administrativos da EACH por Assistência ou setores da Unidade, indicando os vínculos 
administrativos atuais.

Vínculo administrativo e quantidade de servidores (janeiro /14 a janeiro/18).

Vínculo administrativo 2014 2015 2016 2017
Assistência Acadêmica 36 43 41 42
Assistência Administrativa 41 19 23 22
Assistência Financeira 8 10 11 10
Assistência de Infraestrutura 25 29 25 20
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais 2 7 12 12
Biblioteca 19 17 18 18
Serviço de Laboratórios 34 27 26 21
Práticas Esportivas 7 8 8 8
Informática 19 21 21 19
Cursos - 8 8 9
Direção 12 8 9 9
Total 203 197 202 190

Cabe destacar que esta gestão sempre reconheceu a necessidade de otimização de 
todos os recursos, inclusive humanos, estimulando ações, reconhecendo resultados 
positivos e contribuindo para que todos os prejuízos causados pelo quadro descrito 
fossem minimizados e o clima organizacional pudesse ser o melhor possível. No 
entanto, é importante também manifestar a inexistência de ações efetivas, até então, 
para que a estrutura universitária se adaptasse a um quadro mais enxuto, inclusive 
possibilitando reposicionamentos de funcionários conforme suas habilidades e 
competências, maiores oportunidades de treinamentos e qualificações, por um lado, 
e, por outro lado, melhor aproveitamento do Programa de Oportunidades, visando à 
correção do enorme desequilíbrio entre as Unidades, mantendo a EACH nesta situação 
tão desfavorável neste aspecto.

Ao longo dos quatro anos desta gestão, a EACH conseguiu 11 novos funcionários sem 
permuta, ou seja, sem nenhuma perda, por meio do Programa USP Oportunidades. 
Cinco funcionários vieram transferidos com permuta com outras Unidades. De 
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outra parte, houve perda de 26 servidores, sendo um falecimento, uma anulação 
de contrato, três exonerações a pedido e 21 adesões ao PIDV (Plano de Incentivo 
à Demissão Voluntária adotado pela Reitoria para enfrentamento das dificuldades 
financeiras da Universidade), em suas duas edições. Assim, a EACH, numericamente, 
perdeu dez servidores nestes últimos anos.

Outra ação adotada pela Reitoria, em 2016, foi o Programa de Incentivo à Redução 
de Jornada (PIRJ). Este Programa permitiu aos servidores diminuir voluntariamente 
sua carga horária semanal de 40 para 30 horas, com redução proporcional de 
vencimentos, na razão de ¼ (um quarto), estimulados por um abono concedido de 
acordo com normas estabelecidas pela Universidade. Na EACH, nove servidores 
aderiram a este programa. As duas tabelas a seguir trazem as informações detalhadas 
sobre a evolução mencionada acima.

Evolução do quadro de servidores técnico-administrativos nos últimos quadro anos, 
por categoria, e resumo das entradas e saídas. 

Ano Superior Técnico Básico PIDV (-) Transferências (+) Total
2014 33 111 59 - - 200
2015 34 114 58 9 6 197
2016 33 114 55 - 5 202
2017 34 112 56 12 - 190

Detalhamento das entradas e saídas de servidores do quadro da EACH, de 2014 a 2017.

Motivo Transferências / 
aumento do Quadro

Saídas / 
diminuição do Quadro

Programa USP Oportunidades 5 -

Falecimento - 1

Transferências para a EACH 11 -

Demissões Espontâneas - 3

PIDV - 21

Anulação Contratual - 1

Total 16 26
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Quadro de Servidores Técnico-Administrativos e sua vinculação.

Seção/setor 2014 2015 2016 2017
Assistência Acadêmica 36 43 41 42
Assistência Administrativa 41 19 23 22
Assistência Financeira 8 10 11 10
Assistência de Infraestrutura 25 29 25 20
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais 2 7 12 12
Serviço de Biblioteca (*) 19 17 18 18
Serviço de Laboratórios (*) 34 27 26 21
Seção de Práticas Esportivas (*) 7 8 8 8
Seção Técnica de Informática (*) 19 21 21 19
Cursos de Graduação (**) - 8 8 9
Direção (***) 12 8 9 9
Total 203 197 202 190

(*) duas seções e dois serviços encontram-se, no organograma, não ligados a nenhuma Assistência Técnica de Direção, vinculados 
diretamente à Direção.
(**) dois dos cursos de Graduação, Ciências da Natureza e Obstetrícia, mantêm funcionários de nível superior (especialistas) 
diretamente vinculados a eles, pela obrigatoriedade de suas atribuições (estágios em instituições de saúde, no caso de OBS, 
conforme normas legais para cursos da área da Saúde, e estágios de formação de professores, no caso de LCN, conforme 
determinação do PFPUSP (Programa de Formação de Professores da USP). 
(***) alguns servidores estão diretamente vinculados à Direção, pelas características de suas funções.  

IV.2.1.1. Carreira dos servidores técnico-administrativos 
No início desta gestão, a implantação da segunda etapa do plano de progressão da 

carreira de servidores técnico-administrativos não havia sido concluída na Unidade, o 
que ocorreu em 2014. A mudança de gestão sem que o processo tivesse sido finalizado 
ocasionou a necessidade de muitos esclarecimentos, também devido às inúmeras 
reclamações recebidas na Diretoria; houve a necessidade de muitas reuniões com os 
funcionários, com o Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Reitoria, e o item 
foi tratado várias vezes no CTA, conforme registrado nas Atas deste colegiado. Mesmo 
assim, como o processo já havia se desenvolvido em todas as etapas iniciais, não era 
possível retomá-lo do início, ignorando o que já havia sido feito nos prazos legais e 
de forma regulamentar; os resultados geraram uma impressão bastante difundida de 
que não se conseguiu evitar muitas injustiças. 

IV.2.1.2. Iniciativas para aperfeiçoamento na gestão de pessoas
Logo no início de 2014, a Direção estabeleceu um cronograma de reuniões com 

os funcionários técnico-administrativos para tratar da organização dos trabalhos, 
adequação dos servidores ao esperado para cada seção e possibilidades de mudanças 
que pudessem valorizar o perfil profissional de cada um e ampliar o alcance dos 
objetivos, inclusive no fluxo de trabalho entre os diferentes setores da Unidade. A 
proposta foi bem compreendida pelos funcionários, sobretudo pelo atendimento ao 
desejo da categoria em participar da melhoria do seu próprio ambiente de trabalho. 
Esta iniciativa resultou em ações como a indicação de chefia imediata pela própria 
equipe, experiência inovadora que foi aplicada em todas as Seções e Serviços, sempre 
buscando uma comunicação franca e aberta entre chefias e seus colaboradores 
e uma visão clara do esperado para as seções e para o chefe. Todavia, a avaliação 
dos resultados não foi positiva em alguns casos, e alguns motivos foram indicados 
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pelos próprios funcionários, como falta de hábito dos servidores em processos de 
compartilhamento ou participação em responsabilidades mais gerais, não indicação 
de prazo de experiência para as indicações dos chefes, falta de um trabalho profissional 
de gestão organizacional ou de gestão de pessoas, entre outros. Reconhecemos que a 
iniciativa realmente careceu de assessoria especializada, mas deixamos aqui o registro 
da tentativa, que funcionou relativamente bem para vários casos, e a recomendação 
de que este tipo de trabalho não deve prescindir de assessoria profissional, devendo-
se buscar recursos para este tipo de contratação. Ainda neste tema, a diretoria 
promoveu um trabalho longo (2015 a 2017) e detalhado para reorganização de um 
dos Serviços da EACH (Laboratórios), que contou com assessoria especializada em 
parte do tempo; logo a seguir encontra-se uma síntese de seu desenvolvimento.  

Ainda em 2014, como consequência das reuniões com os funcionários, foi instituída 
oficialmente a comissão de Treinamento, assessora da Direção, com a finalidade de 
receber e criar demandas para realização de atividades de aprimoramento profissional 
para os servidores, e de estimulá-los a buscar oportunidades e a desenvolver ideias 
sobre ações neste âmbito. Os objetivos incluem não apenas o aprimoramento 
profissional e pessoal dos funcionários, mas também o desenvolvimento de atitudes 
colaborativas e de comprometimento com os objetivos da Unidade e das diversas 
Seções e Serviços.

Comissão Assessora de Treinamento e Desenvolvimento dos Servidores Técnico-
administrativos (CTeD)

Visando a sistematizar as demandas e as oportunidades para treinamento dos 
servidores, foi publicada a Portaria 019/15, de 19.05.2015, instituindo a Comissão 
Assessora de Treinamento e Desenvolvimento (CTeD) dos Servidores Técnico-
administrativos da EACH, disponível em http://each.uspnet.usp.br/comissoes/
portarias/19.15.pdf . A CTeD iniciou os seus trabalhos em 16.06.2015 com a designação 
dos membros da primeira gestão 2015/2016. O funcionário Ernandes Pereira Silva 
elaborou uma síntese do funcionamento desta Comissão, conforme segue.

A Comissão, nas gestões 2015/2016 e 2016/2017, fez um trabalho de aproximação 
com os funcionários para melhor divulgação de oportunidades e melhor 
aproveitamento dos recursos disponibilizados pela Reitoria.

Como forma de aproximação aos funcionários, chegou a ser feito um levantamento 
de interesses em cursos, cujo objetivo era o de obter diagnóstico dos interesses/

Treinamento de Funcionários
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necessidades para organizar a contratação de cursos coletivos in company. 
Infelizmente, não foi possível chegar a um diagnóstico muito preciso, pois o retorno 
dos funcionários ao questionário que foi enviado através da lista oficial de e-mails foi 
muito pequeno (apenas cerca de 5%).

Foi elaborado e aprovado o regimento da comissão, disponível em http://each.
uspnet.usp.br/comissoes/docs/REGIMENTO-CTeD-20-07-2015.pdf, tendo sido 
estabelecido que, para a utilização do recurso anual, deveria ser divulgado um 
cronograma de abertura de período de inscrição para que os funcionários pudessem 
apresentar as suas solicitações, o que passou a ser feito imediatamente.

O trabalho de encaminhamento e análise das solicitações dos funcionários tem sido 
realizado da seguinte forma: os funcionários encaminham as suas solicitações através 
de um formulário disponível no sistema de solicitação de cursos, criado pela Seção 
de Informática da Escola, e a análise dos pedidos se dá em reuniões agendadas pela 
comissão dentro do cronograma previamente estabelecido. As decisões por deferir 
ou indeferir as solicitações pautam-se primordialmente pelas normas estabelecidas 
pelo regimento da CTeD em seu Capítulo V, pela responsabilidade na gestão da verba 
pública e pelo diálogo aberto com os solicitantes, quando necessário.

Após as reuniões de análise, as solicitações são encaminhadas ao setor financeiro, 
com o qual é estabelecido um diálogo constante, o que facilita o atendimento das 
demandas e a orientação aos solicitantes, em casos específicos. Quando necessário, 
é estabelecido diálogo também com a Diretoria da Escola para decisões pontuais 
quanto à utilização ou complemento do recurso financeiro.

Os membros do primeiro período de trabalho da comissão (2015/2016) foram Eder 
Marcelino dos Santos (Presidente), Renata Lira Cordeiro (Secretária), Ronailde Braga 
Guerra, Ernandes Pereira Silva, Ieda Reis e Reginaldo Sousa da Rocha; do segundo 
período (2016/2017) foram Ernandes Pereira Silva (Presidente), Ana Cristina Rocha de 
Souza (Secretária), Ernani Barone, Ervin Sriubas Junior, Flavio Luiz Correa dos Santos, 
Geison Castro da Silveira Gueller e José Carlos de Souza Silva.

No primeiro período foram gastos R$14.507,50, envolvendo cursos e treinamentos 
para 29 servidores e, no segundo período, R$23.182,00, envolvendo 17 servidores 
além de dois treinamentos que envolveram um grupo da Infraestrutura e um grupo 
do Serviço de Laboratórios.

Participação na gestão das Seções (experiência do Serviço de Laboratórios)

Um trabalho de levantamento, diagnóstico e busca de solução de problemas com a 
participação ativa dos funcionários foi realizado no Serviço de Laboratórios, instância 
bastante complexa da EACH, não ligada a nenhuma Assistência nem a qualquer outra 
instância intermediária, sendo vinculada diretamente à Diretoria, como o Serviço de 
Biblioteca, a Seção Técnica de Informática e a Seção de Práticas Esportivas.

O Serviço de Laboratórios conta com relativamente pequeno número de 
funcionários face à diversidade e volume de tarefas e atribuições, diretamente 
associadas a todas as atividades laboratoriais necessárias ao ensino de Graduação, de 
Pós-Graduação e à Pesquisa da Unidade, englobando todos os tipos de laboratórios e, 
consequentemente, diferentes naturezas de procedimentos práticos e administrativos. 
Já evidentes as tensões internas por descontentamento com diversas situações de 
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trabalho antes desta gestão, iniciamos em 2014 o planejamento de um trabalho para 
aperfeiçoamento das condições de desenvolvimentos das atividades, do alcance dos 
objetivos do Serviço e melhoria do ambiente profissional, esperando também um 
maior envolvimento e satisfação por parte dos funcionários.

Mapeamento, proposta e implantação de reorganização do Serviço de Laboratórios 
da EACH

O Serviço de Laboratórios está vinculado diretamente à Diretoria da Unidade 
e conta com um conjunto de profissionais, de níveis básico, técnico e superior, que 
assumem as atividades necessárias para o alcance dos objetivos dos laboratórios, para 
aulas e para pesquisa. O Serviço está distribuído em seis prédios (A2, A3, I1, CB2, CB3, 
M1 e M4) e não inclui o laboratório de Ciências da Atividade Física (LabCAF) ligado à 
Seção de Práticas Esportivas. 

Este trabalho teve início a partir da constatação de má distribuição da carga de 
trabalho, baixo tônus motivacional e necessidade de atenção a problemas com 
absenteísmo e cumprimento insuficiente da jornada de trabalho. Tais questões foram 
levantadas pelos próprios funcionários do Serviço e também por usuários, e levaram à 
decisão, por parte da Diretoria, de ações proativas para melhoria; inicialmente, pensou-
se num trabalho profissional, mas com a dificuldade de contratação e pagamento de 
serviços, optou-se pelo desenvolvimento de um trabalho interno. A Profa. Andrea Leite 
Rodrigues foi convidada a participar, tendo em vista sua especialidade de atuação em 
gestão e comportamento organizacional. A funcionária Patrícia Junia Viana, ela mesma 
uma das servidoras descontentes com os problemas encontrados no Serviço, assumiu 
a responsabilidade pela execução das várias etapas e pela preparação deste relatório.

O trabalho foi iniciado no segundo semestre de 2015; a primeira reunião com os 
funcionários ocorreu em dezembro deste ano; foram realizadas dez reuniões gerais 
para apresentação dos objetivos deste trabalho e para esclarecimentos, bem como 
para que fossem ouvidas e discutidas, coletivamente, críticas e propostas.

A síntese do trabalho é apresentada a seguir. Há um processo sobre o assunto 
(Proc. 2017.1.2150.86.5) que contém a documentação relacionada bem como uma 
descrição detalhada sobre o desenvolvimento das etapas. 

O objetivo geral foi realizar diagnóstico sobre condições de trabalho de profissionais 
técnicos e especialistas nos laboratórios didáticos e de pesquisa. Especificamente, 
pretendeu-se identificar problemas com distribuição da carga de trabalho e alocação 
de pessoas, levantar atividades e demandas docentes e construir coletivamente um 
conjunto de proposições para melhor andamento do trabalho e também para melhoria 
do ambiente.

O método aplicado consistiu em várias etapas, incluindo observação das atividades, 
entrevistas presenciais com servidores docentes e técnicos com a finalidade de 
identificar os principais problemas, elaboração de fichas com perfil individual dos 
servidores contendo a distribuição de atividades e carga horária associada, reuniões 
coletivas para apresentação de propostas sugeridas pelos servidores técnicos bem 
como discussões para consolidação das propostas, síntese das atividades declaradas 
pelo corpo docente utilizando um mapa de cores, de modo que os processos fossem 
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agrupados por afinidade entre suas áreas, e palestra com profissional da área 
de recursos humanos. Os profissionais, docentes e funcionários dos laboratórios 
didáticos e de pesquisa, foram convidados a participar, independentemente de 
cargo ou função; do total de 36 docentes usuários diretos e 25 servidores técnico-
administrativos, foram entrevistados 32 professores e 21 funcionários. A adesão foi 
voluntária, com garantia de total sigilo das identidades dos participantes ao longo do 
desenvolvimento do trabalho.

Basicamente, foram desenvolvidas três fases: a) Diagnóstico situacional das 
causas (levantamento e crítica do levantamento); b) Estudo das possíveis soluções 
para os problemas (escolha das soluções com viabilidade a serem implementadas, 
planejamento e crítica do planejamento) e c) Implementação das mudanças 
(implantação, com reorganização de postos de trabalho, processos de trabalho, 
alterações de infraestrutura e controle de resultado, com aplicação de questionários 
e discussões junto aos servidores técnicos para avaliar e controlar o impacto das 
mudanças relacionadas à implementação das modificações).

O desequilíbrio na distribuição do volume de trabalho foi um dos pontos importantes 
evidenciados no levantamento, havendo laboratórios com acúmulo de trabalho e alto 
índice de estresse, com ociosidade ou atividades desconexas em tempo permanente, 
e com má distribuição devido a longos períodos ociosos ou concentração de atividades 
em determinados períodos do ano.

Problemas ligados à relação entre atividades desenvolvidas e qualificação técnica 
também foram evidenciados, com casos de aptidões técnicas e qualificações não 
aproveitadas ou mal aproveitadas e de atividades além da qualificação.

Diversos casos de relações interpessoais conflituosas foram relatados, prejudicando 
o ambiente de trabalho, já que a dificuldade de interlocução prejudica a execução das 
atividades e o alcance dos objetivos.

Com relação ao espaço físico, foram identificados problemas com espaços 
insuficientes, em dimensão e em qualidade, para os equipamentos, materiais e 
atividades, bem como, novamente, dificuldades impostas por relações interpessoais 
quando da necessidade de uso compartilhado de espaços. 

Outros pontos foram pouco citados no levantamento, mas merecem atenção por 
seu potencial negativo de geração de dificuldades de trabalho, como a) insuficiência 
de treinamento de técnicos para atividades específicas; b) personificação dos 
laboratórios, tanto de pesquisa quanto didáticos, provocando conflitos e falta de 
execução de algumas atividades, que deixam de ser desenvolvidas na ausência de um 
servidor, mesmo que outro tenha condições de executar a atividade; c) segregação 
entre funcionários da área de pesquisa e área didática, gerando dificuldades para 
otimização da execução das atividades e contribuindo para  o desequilíbrio na 
distribuição de tarefas e carga horária de trabalho efetivo. Com o andamento do 
trabalho, ficou clara a necessidade de reorganização e responsabilização, mas também 
de ações para elevar a motivação e engajamento dos profissionais envolvidos.

Todos os pontos levantados foram discutidos em reuniões gerais e em reuniões 
de pequenos grupos. O conjunto de funcionários formulou uma proposta global, 
encaminhada para a administração da Escola para avaliação da viabilidade de execução.
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Após amplas discussões contemplando todas as propostas encaminhadas 
pelos funcionários técnicos, chegou-se a um conjunto mínimo de propostas para 
reorganização do Serviço de Laboratórios de modo que os problemas apresentados 
fossem sanados ou minimizados. Os itens apresentados pelos funcionários foram 
alocados por área e são indicados a seguir.

Secretaria do Serviço de Laboratórios 

1) Unificar as secretarias (A3, A2 e CMP) administrativamente, porém com cada  
          técnico alocado em sua área específica;

2) Unificar fisicamente as secretarias do A3, A2 e CMP-1 (No caso do CMP-1 ficou  
          pendente a discussão para viabilidade de unificação); 

3) Descentralizar os serviços de compra nos laboratórios didáticos e centralizar 
          nos laboratórios de pesquisa; associado às atividades de compras em pesquisa, 
          verificar função do funcionário destinado a processos FAPESP; 

4) Identificar na Unidade os técnicos de laboratório em desvio de função de modo 
           que retornem aos laboratórios;

5) Núcleo de compras (técnico didático/ técnico pesquisa e técnico volante para 
           apoio e gerenciamento); 

6) Retorno da secretaria de pesquisa para o A3 dividindo espaço com o técnico de 
           química (A3-2º andar – ala 2).

Demanda externa aos laboratórios

Encaminhar processo de cooperação junto a Comissão de Graduação para 
incentivar o uso dos serviços de laboratórios (diante da distribuição da grade horária 
da disciplina). 

Infraestrutura

Transferência do Laboratório de Geologia para o Laboratório de Biologia, com 
objetivo de compartilhar o espaço, liberando o Laboratório de Geologia para instalar 
atividades de outras disciplinas.

Atividades técnicas 
1) Não existir separação entre técnicos do didático e pesquisa, alguns técnicos  

          ficariam no didático, outros técnicos na pesquisa e alguns volantes (cobrindo  
          atividades de acordo com a demanda);

2) A divisão de trabalho seria por temas/áreas de concentração e não por      
          docentes;  

3)  A implementação seguiria a sequência: a- rodízio dos técnicos (pesquisa-               
           didático/didático-didático); b- aplicação de questionário para verificar a 

     satisfação na área e possíveis realocações; 
4) Um técnico para cada ala do bloco A3 com atividades exclusivamente técnico    

           científicas ficando isento de trabalhos administrativos ou financeiros. Este 
     técnico  atenderia aulas (sem responsabilidade pelo laboratório didático) 
     referentes à linha de pesquisa e ala de origem durante o período de trabalho. 

Gestão Administrativa 
1)  Chefia disponível nos laboratórios de pesquisa (com horário de atendimento   

          ou fixo, por um período determinado);
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 2) Treinamento interno (pelos próprios técnicos); 
 3) Treinar técnicos dos laboratórios didáticos com rotina dos laboratórios de     

           pesquisa; 
Realização de reuniões periódicas pela chefia do serviço bem como por 
funcionários voluntários para tratar de resoluções/encaminhamentos e 
atualização sobre assuntos administrativos, de atividades livres de caráter 
motivacional e desenvolvimento pessoal, desenvolvidas e executadas pelos 
funcionários e de seminários elaborados pelos funcionários para treinamento e 
compartilhamento de técnicas ou procedimentos específicos que podem ser de 
interesse de outros colegas.

Todas estas propostas foram consideradas viáveis e encerrou-se esta fase do 
trabalho em fevereiro de 2017, com a intenção de que fossem aplicadas pela Chefia e 
pelos funcionários. 

Quase um ano depois, observa-se que muitas das propostas não foram sequer 
experimentadas, não tendo havido manifestações ou solicitações de auxílio da 
administração para isso. 

A Chefia do Serviço de laboratórios desempenha um papel importantíssimo, uma 
vez que é o responsável por acompanhar as mudanças e indicar pontos de conflito, bem 
como possíveis soluções. O grupo de servidores técnicos foi colaborativo ao longo do 
processo, fornecendo preciosas informações para o desenvolvimento deste trabalho; 
porém, não foi alcançado o objetivo de que os próprios funcionários zelassem pela 
aplicação ou concretização de suas próprias decisões durante o processo, assumindo 
a posição de corresponsáveis pela gestão de seu trabalho. 

Consideramos que todo o processo foi uma vivência muito importante para os 
funcionários, que tiveram a oportunidade de ouvir e perceber diferentes visões sobre 
a organização do Serviço de Laboratórios, além de tomarem conhecimento, por 
meio de dados objetivos, dos problemas relativos ao desequilíbrio na distribuição de 
trabalho, entre outros, bem como dos fatores que prejudicam o alcance dos objetivos 
desta área. 

O trabalho realizado poderia ter sido mais efetivo em condições de disponibilidade 
de assessoria profissional da área de gestão de pessoas e de organizações e de 
maior envolvimento dos participantes de modo a perseguirem os objetivos traçados 
quando da aprovação das propostas. Após revisão e aperfeiçoamento do processo, é 
possível ampliação para outros setores da Escola, uma vez que os resultados obtidos 
inicialmente são valiosos do ponto de vista de gestão de pessoas e de processos, 

Um dos laboratórios experimentais da EACH, no bloco A3. 
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além de contribuir para aprofundamento, por parte de todos os atores envolvidos, do 
conhecimento da área objeto do estudo.  

IV.2.2. Servidores Docentes 
A formação do quadro docente da EACH iniciou-se em 2004, a partir da demanda 

apresentada pelas coordenações dos grupos de trabalho que construíram os projetos 
pedagógicos dos dez cursos de Graduação iniciais; logo nos primeiros anos observou-
se que o número de cargos docentes aprovados não daria conta da implantação e da 
consolidação de uma Unidade de Ensino e Pesquisa com tal amplitude de áreas do 
conhecimento necessárias, e ainda com a marca da interdisciplinaridade registrada. 
Um plano de metas foi construído em 2008 para contratação docente, e até hoje a 
EACH não chegou sequer perto dos cerca de 340 docentes reconhecidos à época como 
número adequado para uma atividade acadêmica completa, incluindo Pesquisa, Pós-
Graduação e Cultura e Extensão, além do ensino de Graduação. 

Em números de janeiro de 2018, a EACH conta com 269 docentes permanentes, 
95% deles em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP. São 
seis professores titulares, 64 professores associados e 199 professores doutores, além 
de 24 professores contratados em regime temporário; estes, atuam em sua grande 
maioria nos estágios obrigatórios do curso de Obstetrícia, já que não há especialistas 
da área em quantidade suficiente para cumprir a carga horária desses estágios que 
são feitos, obrigatoriamente, com um pequeno número de alunos em cada turma. Ao 
longo dos quadro últimos anos, o número de docentes nesta categoria de temporários 
foi de 17 em 2014, 22 em 2015, 22 em 2016 e 24 em 2017, já incluindo janeiro de 
2018.

Quadro de Servidores Docentes, por Titulação (janeiro de 2018). 

Ano Doutor Associado Titular Total

2014 224 45 6 275

2015 214 50 6 270

2016 210 57 5 272

2017 199 64 6 269

Quadro de Servidores Docentes, por Regime de Trabalho (janeiro de 2018). 

Ano RDIDP RTC RTP Total

2014 260 12 3 275

2015 255 11 4 270

2016 257 11 4 272

2017 255 11 3 269
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Quadro de Perdas e Ganhos de Docentes (janeiro de 2014 a janeiro de 2018).

Motivo Aumento de quadro Saída

Aposentadoria - 6

Falecimento - 1

Exoneração a pedido - 4

Transferências sem permuta 2 -

Total 2 11

O quadro docente da EACH, em 2014, tinha ainda grande parte de seus docentes 
em período de experimentação, conforme as normas vigentes. Ao longo destes 
quatro anos, percebemos muitos casos de incompreensão, por parte dos avaliadores 
dos relatórios de experimentação, das condições de trabalho na EACH e de suas 
peculiaridades acadêmicas. A Unidade tem toda a condição de prover para seus 
docentes as condições de trabalho, mas algumas limitações acabaram por prejudicar 
alguns objetivos dos próprios professores, relativos a alguns fatos como a falta de 
espaço físico para ampliação do parque laboratorial; os programas de Pós-Graduação 
foram implantados ao longo dos últimos anos, absorvendo muito da dedicação de 
muitos professores para planejamento, ministração de aulas e orientação de alunos; 
os próprios cursos de Graduação tiveram mudanças em seus projetos político-
pedagógicos, necessitando de muito trabalho dos professores dedicados a esta 
atividade; a Unidade não tem Departamentos, gerando a necessidade de distribuição 
de muitas das atribuições departamentais a outras instâncias, sobrecarregando os 
docentes que se responsabilizam pela coordenação de cursos de Graduação e de 
Pós-Graduação, pelas presidências de comissões e pela participação em grupos de 
trabalho e comissões assessoras.

Como resultado desta situação, houve muitos casos em que o período de 
experimentação foi ampliado em dois anos, ou mesmo em que os relatórios foram 
mal avaliados, gerando a necessidade de constantes explicações ou mesmo recursos 
de decisão, sempre encaminhadas pela Diretoria, que chegou a designar um membro 
da Congregação para auxiliar na análise dos casos deste tipo, de modo a facilitar nossa 
comunicação com a Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT). Mas parece que 
há ainda outros fatores que contribuem para resultados negativos de alguns docentes 
com relação aos relatórios de experimentação, aparentemente ligados a equívocos 
de avaliação ou a má informação, por parte da CERT, sobre certas áreas. Muitos dos 
casos de não finalização do período de experimentação ao terceiro relatório foram 
analisados pela Diretoria, tendo havido manifestações a respeito da necessidade de 
explicações maiores para que os docentes e a Unidade pudessem compreender como 
estavam sendo avaliados pela CERT.  

Em 2016, com a nova Comissão Permanente de Avaliação, implantou-se nova 
prática de avaliação, e esperamos que seja, realmente, considerada a possibilidade 
de que os docentes possam ter atuação mais equilibrada ou com ênfases que possam 
variar ao longo do tempo, entre os diferentes eixos de atuação acadêmica.

Apesar disso tudo, mensalmente tivemos docentes finalizando seus períodos de 
experimentação, o que é, entre outros, um sinal de progresso na evolução de nosso 
quadro.
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Com relação à vinculação dos docentes dentro da Unidade, a EACH vive uma 
situação contraditória, pois, ao mesmo tempo em que a grande maioria dos docentes 
foram contratados em claros destinados aos cursos de Graduação, há um parecer da 
Procuradoria Geral que afirma que os docentes são da Unidade, e não dos cursos. 
Num quadro em que, historicamente, a proporção de docentes em cada uma das 
inúmeras áreas necessárias foi desequilibrada, devido ao fato de que o planejamento 
inicial foi feito isoladamente, por curso, tendo havido diferentes critérios para 
definição do número de docentes necessários, a Unidade se vê, hoje, após várias 
perdas sem reposição, após o surgimento de novas necessidades devido a mudanças 
naturais e necessárias na Graduação e após a implantação, ampliação e consolidação 
da Pós-Graduação, numa situação de necessária redefinição destes conceitos. A 
última concessão de cargos docentes feita em 2016, relacionada às necessidades 
da Graduação (em termos de disciplinas) e à excelência em Pesquisa (refletida na 
existência de bolsistas Jovem Pesquisador FAPESP), já não foi feita de modo vinculado 
a cursos, e, na falta de Departamentos, foram destinadas à Unidade.

Esta gestão defendeu a ideia de que os docentes devem ter ligação com os cursos 
de Graduação, que precisam de um corpo consolidado que reflita e trabalhe pelo 
contínuo aperfeiçoamento de cada um, participando das comissões de coordenação, 
dos diversos grupos internos, da orientação de graduandos etc. No entanto, os 
docentes devem participar também da resolução dos problemas e do cumprimento 
dos compromissos de toda a Unidade, devendo estar à disposição para ministrar 
disciplinas e desempenhar outras tarefas acadêmicas por toda a EACH e não apenas 
no curso de Graduação a que se vinculou inicialmente. Muitos dos problemas com 
atribuição didática desequilibrada em algumas áreas ou cursos e mesmo a falta 
de docentes para algumas disciplinas poderiam não ocorrer se estas ideias fossem 
aplicadas constantemente. É necessário reconhecer que o vínculo inicialmente dado 
para os docentes aos cursos de Graduação esteve na origem do problema algumas 
vezes observado de não comprometimento com a solução de problemas devidos à 
falta de docentes em outros cursos.

Na tentativa de obter um quadro com informação global sobre os docentes 
qualificados para as diversas disciplinas da Unidade, que auxiliasse tanto nos processos 
de atribuição didática, como também na definição das concessões de afastamentos 
mais longos, como licença prêmio, licença sem vencimentos ou estágios de pesquisa 
do tipo pós doutoramento ou outros, o CTA aceitou a sugestão do presidente da CG e 
deliberou (Deliberação CTA 01/2017) que fosse feito um mapeamento das disciplinas 
e áreas do conhecimento. Foram levantados os oferecimentos das disciplinas de 
Graduação ao longo dos anos, identificando seus ministrantes, o caráter obrigatório 
ou optativo das disciplinas. Foi também solicitado às coordenações dos cursos que 
relacionassem as disciplinas às áreas de conhecimento da CAPES. Foram produzidas 
planilhas considerando os oferecimentos das disciplinas conforme o sistema Júpiter 
Web desde 2005 até o 1º semestre de 2017. Este material permite a rápida identificação 
dos professores que já ministraram uma dada disciplina, mas ainda não é suficiente para 
identificar se um dado professor tem condição de assumir uma determinada disciplina; 
por isso, ainda é necessário um refinamento de informações, com a equivalência de 
disciplinas ou, preferencialmente, de conhecimentos/capacidades dos docentes em 
ministrar diferentes disciplinas de diferentes cursos.
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Ainda em relação ao vínculo dos docentes na EACH, ao longo dos últimos anos foi 
possível colocar os coordenadores de curso de Graduação como superiores imediatos 
apenas para fins de atuação no sistema Marte para emissão de pareceres e decisões 
a respeito de férias e afastamentos e nos processos de período de experimentação 
CERT, embora esta situação não esteja prevista nas atribuições de coordenadores de 
cursos de Graduação (regulamentadas pela Resolução CoG 5500 de 13/01/2009) e 
apenas serve temporariamente como solução administrativa para uma Unidade sem 
Departamentos, onde o Diretor teria que atuar como chefe imediato de todos os 
professores. 

Concursos de Livre Docência

A partir de 2008, a EACH iniciou seus concursos de Livre Docência. Regimentalmente, 
a Unidade deve publicar seus editais para este concurso duas vezes ao ano, no primeiro 
mês letivo de cada semestre. Nesta gestão, algumas iniciativas foram tomadas para 
aperfeiçoamento dos procedimentos. Com relação à frequência de publicação 
da abertura dos concursos, a Congregação, em 2017, aprovou uma solicitação de 
mudança regimental para que isso ocorra apenas uma vez ao ano, desonerando os 
setores acadêmicos e administrativos, sem prejudicar eventuais candidatos; aguarda-
se a tramitação nos órgãos centrais para aplicação.

Outra iniciativa foi a criação de um Grupo de Trabalho (Portaria 46/14, de 06 de 
outubro de 2014), para desenvolver proposta de aperfeiçoamento do modelo até então 
existente na Unidade, em que, pela falta de estruturas intermediárias de organização 
das atividades acadêmicas, os colegiados superiores, CTA e Congregação, por serem 
compostos com poucos membros, de áreas de conhecimento dispersas, analisavam 
com diferentes perspectivas os programas de editais propostos, gerando muitas vezes 
obstáculos para as definições ou redefinições das propostas dos programas e mesmo 
das bancas. O relatório do GT mencionado (http://www5.each.usp.br/wp-content/
uploads/2018/02/Relatoìrio-Final-GT-Concursos-26-07-2015-1.pdf), aprovado pela 
Congregação da Unidade em 2015, trouxe uma série de recomendações, que foram 
adotadas, como a criação do sistema Conselho de Áreas Interdisciplinar (CAI) e 
Comissões de Área (CA) (normatizada pela portaria 52/2015, de 21 de dezembro de 
2015 e em funcionamento; mais detalhes constam do item Reorganização, capítulo 
Avaliação Institucional), e a necessidade de inclusão de pareceres individuais e 
suficientemente motivados para cada etapa do processo de avaliação em todos os 
concursos da Unidade (ainda não incluída em deliberação específica da Congregação, 
mas que deve ser adotada sempre já que foi aprovada neste colegiado).

Duas importantes modificações no regimento da EACH foram feitas em outubro de 
2017, aprovadas na 94ª sessão ordinária da Congregação, com relação aos concursos 
de Livre Docência. As inscrições, como já indicado,  passam a ser abertas uma vez 
por ano, no mês de julho, e, dentre as normas de realização dos concursos, a prova 
pública oral de erudição foi substituída por uma avaliação didática.

Cargos de Professor Titular 

Desde 2014 trabalhamos para demonstrar a necessidade da EACH de obtenção 
de mais cargos de professor titular para a EACH. Em 2015, finalizamos um pedido 
global, solicitando 24 cargos para a Unidade; nesta época, foi concedido um total 
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de 15 cargos, sendo três de imediato e mais dois cargos por ano durante seis anos 
seguidos, que devem ser solicitados anualmente, respeitando os critérios definidos 
pela Reitoria. 

O tema dos cargos de Professor Titular para a Unidade é delicado e complexo e 
vale a pena registrar aqui uma síntese das questões envolvidas. No desenvolvimento 
da justificativa das áreas amplas que a EACH tem escolhido para seus concursos de 
titular, contamos com a contribuição do Prof. Alessandro Soares Silva, que elaborou o 
texto a seguir, cujas ideias foram utilizadas durante as discussões sobre as escolhas da 
EACH na definição de seus editais de concurso de professor titular. 

“A EACH é uma unidade acadêmica peculiar e precisa ser compreendida nas razões 
que a levam a propor as áreas para os cargos de Professor Titular de maneira não 
tradicional, o que pode impor, em certas ocasiões, a necessidade de esclarecimentos. 
Na Unidade não há departamentos e, portanto, esses cargos não estão atrelados 
a departamentos como em outras Unidades. Estruturas departamentais podem 
restringir o escopo de concursos que, majoritariamente, constituem-se no contexto 
de disciplinas, com limites que, muitas vezes, colocam obstáculos ao caráter 
interdisciplinar. Na USP, os marcos regulatórios e a tradição acadêmica são calcados 
em muitas características das Unidades mais antigas e a EACH busca construir o 
significado das suas peculiaridades tal qual a Universidade a criou, em 2004.

Em nossa Unidade, a lógica pedagógica exige uma posição multi ou interdisciplinar 
e transversal e o trabalho em campos fronteiriços inovadores é a tônica da ação de 
nossos docentes. Essa característica nos leva a pensar nos titulares como professores 
que devem representar mais que campos temáticos específicos; eles devem representar 
campos transversais de saber construídos por comunidades epistêmicas que se 
constituem com professores atuantes em cursos de Graduação e em programas de 
Pós-Graduação diversos e inovadores como são os existentes na Escola. 

Assim, os editais para concursos de titular devem ser desenhados a partir de uma 
lógica interdisciplinar, da racionalidade do encontro de saberes que se detêm sobre 
questões que superam disciplinas particulares. Isso permite que pesquisadores com 
diferentes trajetórias acadêmicas encontrem caminhos lógicos de sustentação e de 
concepção de cada área a partir de sua interpretação da mesma expressa nos pontos 
do programa de cada concurso.

Os três editais definidos ao longo do segundo semestre de 2015 e início de 2016 
foram desenhados a partir de uma lógica interdisciplinar, da racionalidade do encontro 
de saberes que se detêm sobre questões que superam disciplinas particulares. Isso 
permite que pesquisadores com diferentes trajetórias acadêmicas encontrem caminhos 
lógicos de sustentação e de concepção de cada área a partir de sua interpretação da 
mesma expressa nos pontos do programa de cada concurso. 

Assim, os três editais publicados atenderam três eixos transversais que abarcam as 
atividades acadêmicas na Unidade, nos quais encontram-se as atividades do conjunto 
já numeroso de professores associados da própria escola e que podem atrair candidatos 
externos. Eles representaram a evolução do encontro de um quadro docente de quase 
três centenas, constituído ao longo de dez anos, mas principalmente nos quatro 
primeiros anos de funcionamento da Unidade, para contemplar as necessidades dos 
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cursos de Graduação em implantação, e que envidaram esforços para desenvolver 
novas linhas de pesquisa, conectando os diferentes saberes, com resultados já bastante 
efetivos, entre os quais deve-se citar a evolução na carreira docente, com cerca de 60 
concursos de livre docência já realizados, sendo estes docentes que galgaram a nova 
função os responsáveis pela maior parte da produção acadêmica da EACH, conforme 
mostram os dados da EACH. 

Para atender aos aspectos peculiares da concepção da EACH, e o reconhecimento 
de seus pilares de inovação, pluralidade e transformação, a comunidade acadêmica 
interna, o CTA e a Congregação da Unidade discutiram durante longos meses, alcançando 
uma formulação que contemplou a amplitude das linhas de pesquisa consolidadas na 
Unidade, nas quais foram evidenciadas as características já mencionadas. O resultado 
final estabeleceu as três áreas dos editais  propostos, aprovados e publicados:

1. Ambiente, Educação e Humanidades (Edital ATAc/EACH 008/2016)

2. Ciências da Natureza e Tecnologia (Edital ATAc/EACH 009/2016)

3. Ciências Sociais e Saúde (Edital ATAc/EACH 010/2016)

É importante lembrar que estas três áreas foram pensadas de maneira 
interdisciplinar e restringem o campo de cada concurso, pois o titular concebido 
para cada uma dessas áreas será um especialista com um fazer científico de caráter 
interseccional, fronteiriço e interdisciplinar dos campos de saber. Essas características 
fazem com que as três áreas propostas nos permitam pensar, como escola, os desafios 
científicos e formativos que emergem de áreas híbridas e que se materializam tanto 
em nossos cursos de graduação como nos de pós-graduação. 

Pensar cada concurso a partir de espaços de conexão de áreas tradicionais permitiu 
direcionar melhor o perfil. Se nossos concursos fossem em áreas tradicionais seria 
mais difícil a construção de elementos interdisciplinares, pois a lógica disciplinar 
ganharia força e entraria em colisão com o que desejamos para esta escola e o que a 
própria USP espera dela, visto que essas características foram resultado do processo 
de criação desta unidade pelo Conselho Universitário.

Cada área proposta é o resultado dos encontros entre os dois ou três campos de 
saber expressos em seus títulos. Essas áreas permitem que o escopo de cada um 
seja suficientemente específico sem que se torne disciplinar como é a tendência em 
unidades tradicionais da USP. Cada elemento que compõe as áreas não pode ser 
pensado separadamente. Concursos dessa natureza permitem pensarmos melhor 
temas que não têm um nome específico ou constituem uma área tradicional. 

Nossos concursos devem refletir uma Escola interdisciplinar, com estrutura 
diferenciada, com dez Graduações e doze programas de Pós-Graduação totalmente 
inovadores. Doutra maneira não seria possível pensar titulares que refletissem 
a realidade da proposta pedagógica da EACH. Defendemos a posição de que as 
intersecções que a Congregação propôs são muito mais estritas do que parecem, pois 
são lidas desde uma posição hermenêutica comprometida com o encontro de saberes, 
com a interdisciplinaridade.”

Com base nesta argumentação, insistimos na não particularização de área 
tradicionais para os concursos de professor titular, e logramos aceitação da decisão 
sobre os editais dos três primeiros cargos desta concessão de 2015. Logo que os 
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primeiros três cargos foram providos em 2017, demos início à solicitação dos dois 
cargos por ano, como decidido pela Comissão de Avaliação Acadêmica (CAA), em 2015. 

Terminamos a gestão na etapa em que o primeiro par destes 12 cargos já foi 
solicitado e aprovado, embora o processo correspondente ainda esteja em trâmite 
nos órgãos centrais; porém, o parecer da CAA já foi emitido positivamente, após 
alguma discussão, sempre devido ao fato de que nem todos os membros das 
comissões decisórias conhecem a Unidade ou acompanham o seu desenvolvimento 
e, portanto, o que poderia correr tranquilamente encontra obstáculos que obrigam a 
mais explicações, mais justificativas, e novas repetições de emissão de documentos, 
alongando o fluxo dos processos.

A mesma dificuldade encontrada pela Unidade na definição dos três editais, 
publicados no início de 2016, e cujos certames ocorreram apenas em fevereiro/março 
de 2017, não deveria ocorrer de novo nas novas definições necessárias para os doze 
cargos seguintes. A cada vez que se recoloca algo em discussão, ao invés de aproveitar 
o produto das reflexões e discussões já feitas, a Unidade cai na armadilha temporal. Os 
cargos foram concedidos em meados de 2015; dois anos e meio depois (início de 2018, 
data da elaboração deste relatório de gestão), apenas o primeiro lote de três foram 
efetivamente aproveitados. Neste ritmo, a EACH continuará por muito tempo numa 
situação muito desvantajosa em relação às outras Unidades em termos de proporção 
de titulares em seu quadro docente. A média da USP em 2014 era de 20,4% dos 
docentes nesta categoria; no caso da EACH (que possui apenas 2,2% do quadro nesta 
categoria), 20% de seu quadro docente atual representaria 54 professores titulares. 
Mesmo alcançando o provimento dos 15 cargos indicados em 2015 pela Comissão 
de Atividades Acadêmicas (CAA), a Unidade atingiria a proporção de apenas 6,7%. 
Seguimos, no entanto, buscando equilíbrio para os vários aspectos da vida acadêmica 
em relação à USP em termos gerais.

IV.3. Modificações no regimento da EACH 
Ao longo do tempo percebe-se a necessidade de muitas modificações no regimento 

interno da Unidade. Porém, tendo em vista que a EACH encontra-se próxima de 
grandes alterações estruturais, com a modificação organizacional descrita no item II.2. 
Reorganização da Unidade (dentro do Capítulo II. Avaliação Institucional), decidiu-se 
por promover apenas mudanças pontuais com pequeno potencial de controvérsias, 
já que eram ou apenas reconhecimento de mudanças já ocorridas, ou consenso na 
Unidade. Assim, a Congregação, em sua 94ª Sessão Ordinária, de 11.10.2017, aprovou, 
por unanimidade, as seguintes alterações:

1. Alteração de nome de curso - de: “LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL” para: “LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA”. 

2. Alteração de nome de curso - de: “CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA” para: 
“EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE”.

3. Inclusão de curso - “BIOTECNOLOGIA”. Foi decidido incluir o curso como 
“Bacharelado em Biotecnologia”.

4. Alteração de dispositivo dos concursos de livre-docência, referente ao texto 
do Artigo 27/IX, de: “As inscrições para os concursos de livre-docência serão abertas 
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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”. 

5. Alteração de normas dos concursos de livre-docência, referente ao 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)”.

IV.4. Espaço Físico
A cada ano, a necessidade de mais espaço para as atividades acadêmicas, 

administrativas e operacionais da EACH se intensifica. A consolidação da Unidade 
acontece acompanhada da expansão principalmente da Pós-Graduação e da Pesquisa, 
com grande demanda por espaço. Com o objetivo de aperfeiçoar o gerenciamento do 
espaço físico da EACH, a diretoria promoveu a discussão do assunto no CTA, conforme 
proposta apresentada antes da eleição, em 2013, e nomeou Grupo de Trabalho de  
Espaço Físico (GTEF) (Portaria 038/15, de 12/08/2015, disponível em http://www5.
each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Port-038_15-Cria%C3%A7%C3%A3o-GT-
Espa%C3%A7o-F%C3%ADsico-Assessor-CTA.pdf) para um levantamento da situação 
de ocupação dos espaços nos diversos edifícios e as demandas existentes por parte de 
todas as categorias e das diversas áreas de atividade acadêmica e administrativa da 
Unidade. Após divulgação do relatório deste GT, disponível em http://www5.each.usp.
br/wp-content/uploads/2015/11/Relat%C3%B3rio-GT-Espa%C3%A7o-F%C3%ADsico.
pdf,  foi criada, pelo CTA, a Comissão Assessora de Espaço Físico (CAEF) (Portaria 
042/16, de 07/12/2016, disponível em http://www5.each.usp.br/wp-content/
uploads/2015/11/Port-042_16-Comiss%C3%A3o-Assessora-de-Espa%C3%A7o-
F%C3%ADsico.pdf) , com a atribuição de estudar, discutir e apresentar ao CTA, para 
decisão, as possibilidades de resolução dos problemas neste âmbito, principalmente 
possibilidades de atendimento de demandas existentes com o mínimo possível de 
custos, que possam ser resolvidas pela própria Unidade, enquanto não se tem a 
aprovação e execução das obras necessárias à finalização da implantação física da 
Unidade, expressa na proposta de Plano Diretor, aprovada pelo CTA após trabalho 
desta CAEF. Desta forma, o trabalho de estudo para atendimento das demandas fica 
melhor orientado, envolvendo o CTA e discussões mais amplas e instruídas com base 
nas demandas como um todo. O desenvolvimento do trabalho do GT e seu relatório 
final foram amplamente divulgados junto à comunidade, com realizações de pesquisas, 
entrevistas, visitas e de reuniões abertas, de modo que a CAEF e o CTA trabalham, 
agora, num patamar avançado de qualidade de informação.  

Durante o primeiro semestre de 2017, a CAEF dedicou-se ao levantamento das 
necessidades da EACH para reorganização do uso e identificação das demandas de 
mais espaço para a complementação e consolidação da EACH, visando à elaboração da 
proposta para o Plano Diretor da área Capital-Leste. A outra parte do trabalho da CAEF 
refere-se ao estudo de possíveis reorganizações de espaço, para resolução de alguns 
problemas ou atendimento de demandas pontuais

IV.4.1. Plano Diretor

O trabalho feito para elaboração das demandas da EACH para o Plano Diretor 
desta área do Campus reuniu necessidades históricas de grande importância para a 
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Unidade, contou com contribuição do GT Ambiental, considerou todas as informações 
e propostas apresentadas e alcançou um resultado de grande qualidade, sobretudo 
pelas ideias originais, como a construção de um prédio novo para salas de docentes 
mais adequadas a esta finalidade, proporcionando a liberação de espaços para 
alocação das diversas demandas das atividades acadêmicas. É importante registrar 
que a EACH teve mais um revés significativo em seu caminho de consolidação, ao ver 
interrompidos, em 2012, os procedimentos para a construção de três blocos (A4, A5 
e A6, em continuidade ao conjunto já existente A1, A2 e A3), destinados a atividades 
de Pós-Graduação e de Pesquisa, já com o projeto executivo pronto. O material 
produzido sobre o Plano Diretor, conforme amplamente divulgado e disponível em 
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Of%C3%ADciodir-0792017.
pdf, foi enviado à SEF após as discussões, análises e aprovação no CTA, para a decisão 
final, no âmbito da Reitoria, do Plano Diretor da Área Capital-Leste do Campus.

IV.4.2. Reordenamento do espaço existente
A segunda vertente de trabalho da CAEF do CTA referiu-se à análise da situação 

atual e ao estabelecimento de propostas para otimização de aproveitamento dos 
espaços existentes, sem custo ou com custo baixo, possível de ser assumido sem ônus 
importante para a Unidade. A Comissão trabalhou ao longo de 2017 nesta vertente, 
e apresentou os resultados parciais em algumas das reuniões do CTA. Em setembro 
de 2017, o Conselho aprovou as propostas elencadas abaixo, que representam um 
início para a otimização do uso de espaços na EACH e a solução de vários problemas, 
e poderão ser implantadas conforme a disponibilidade de recursos humanos e 
financeiros, quando for o caso.

(1) Bloco B2 - Ciclo Básico: fechamento do vão localizado no bloco 2 do Conjunto 
Didático Inicial, possibilitando que grupos de extensão sejam remanejados para este 
espaço, a ser compartilhado com todos os projetos de extensão; este espaço deve ser 
administrado pela CCEx. 

(2) Sala 323 - edifício I1: os grupos de Extensão Labex e Reserva Cultural devem 
desocupar esta sala, passando a ocupar o espaço planejado para os projetos de 
extensão localizados no B2; assim, a sala passaria a um uso múltiplo, abrigando as 
especialistas de Obstetrícia, professores visitantes e pequenas reuniões.

 (3) Sala 121 (sala de observação) - edifício I1: o conjunto deve tornar-se 
efetivamente um laboratório de observação, finalidade para a qual foi planejado, para 
atender os cursos da EACH em geral, além do laboratório de varejo para atender ao 
curso de Marketing; os equipamentos de videoconferência da sala 121 passam a ser 
utilizados de forma móvel, lembrando que existe também na Biblioteca uma sala de 
videoconferência. 

(4) Sala de vivência - edifício I1: instalação de porta de comunicação entre a 
copa e a sala de vivência; no futuro, poderão ser estudadas outras possibilidades de 
aproveitamento da área do fundo da sala de vivência. 

(5) Vão do térreo do edifício I1: o espaço em frente ao Serviço de Pós-Graduação 
será preparado para a instalação do Centro de Línguas, com 3 salas de aula com 
capacidade aproximada de 20 alunos e 1 sala para secretaria e arquivo. 
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(6) Térreo do edifício I1: a comissão sugeriu estudar a possibilidade de divisão das 
duas salas que são atualmente ocupadas pelas secretarias das Comissões de Cultura 
e Extensão e de Pesquisa, para criação de duas salas de reuniões, necessárias para 
otimização dos trabalhos.

 (7) Sala de Estar - edifício M-4: deve haver reunião com os representantes discentes 
no CTA e na Congregação para discutir a forma atual de uso da área, que foi ocupada 
sem o respectivo procedimento legal. 

(8) Laboratórios Didáticos de Geologia e Biologia: para uso mais eficiente dos 
espaços dos laboratórios didáticos, as atividades didáticas de Biologia e Geologia 
serão concentradas em um único laboratório (no 2º andar do A2, atualmente utilizado 
apenas para Biologia), mediante algumas adaptações.

(9) Laboratório Didático de Biotecnologia: o espaço ocupado pelo atual laboratório 
de Geologia será destinado ao laboratório didático do curso de Biotecnologia, 
cujas necessidades de equipamentos e experimentos são bastante específicas e 
distintas dos atuais laboratórios existentes. Esse novo laboratório será passível de 
compartilhamento para atividades didáticas e/ou de pesquisa que sejam compatíveis. 
Há recursos já aprovados pela Pró-Reitoria de Graduação para a implantação deste 
laboratório. 

(10) Salas de trabalho docente: será feito novo levantamento e conferência da 
distribuição das salas de trabalho dos docentes. 

(11) Sala Paulo Freire: será promovida reunião com os ocupantes da Sala Paulo 
Freire para discutir a natureza e o aumento de sua ocupação. Adicionalmente, a copa 
vinculada a esta sala deve ser adequada às exigências da normativa específica da 
CODAGE. 

(12) Patrimônio e Espaço Ciência, Cultura e Educação (ECCE) - edifício M4: o espaço 
anteriormente utilizado pela Seção de Informática, já desocupado, passará a ser 
dedicado às necessidades do patrimônio da EACH e para as atividades do ECCE. 

Além destas decisões, o CTA também aprovou, após informação de aprovação da 
SEF, a  transformação dos sanitários dos blocos A que encontram-se fechados e sem 
uso, no térreo e 1º andar, em, respectivamente, Central de Refrigeração e Laboratórios 
de Pesquisa. O trabalho referente à Central de Refrigeração está em estágio final 
de obras, ao final desta gestão, e o outro encontra-se em fase de planejamento. 
Ambas providências foram propostas pela CPq à CAEF e aprovadas pelo CTA, tendo 
sido consideradas de grande importância para economia de recursos e aumento da 
segurança dos edifícios.

IV.5. Prevenção de Acidentes
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como missão a prevenção 

de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela é o instrumento de que os 
trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes, abordar as condições 
do ambiente e todos os aspectos do trabalho que afetam a saúde e segurança. Desta 
forma, é também um meio para a obtenção de uma melhor qualidade de vida.

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 5 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, a CIPA deve assegurar permanentemente o trabalho com a preservação da 
vida e a promoção da saúde do trabalhador.
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Durante o período de 2014 a 2018, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades teve 
três gestões de CIPA, que realizaram atividades e melhorias para promover uma vida 
saudável e equilibrada com o ambiente de trabalho.

A gestão 2014/2015 foi composta pelos membros titulares Ricardo Pereira da 
Silva (Presidente), Joana Paula de Barros (Vice-Presidente), Patricia Leonel Galdino 
e Sara de Souza Lima. Os membros suplentes foram José Aparecido Requena, Roseli 
Monteiro Ferreira Pinto e Camillo dos Santos Neto; a comissão foi secretariada por 
Lígia Marques. 

As ações mais importantes executadas pela gestão foram a instalação de 
pressurizador nos laboratórios, as visitas técnicas aos setores e prédios da EACH, a 
atualização da página da CIPA no sítio eletrônico da Escola, a confecção de Mapas de 
Risco, a realização da Caminhada Outubro Rosa e a busca pela parceria com o Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).

De 8 a 11 de setembro de 2015, a CIPA organizou a sétima edição da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). Com o tema “EACH Zen”, as atividades 
realizadas tinham como objetivo proporcionar momentos de reflexão e bem-estar.

Os funcionários da Escola participaram de palestras sobre Segurança no Trabalho 
com Wilson Camilo (Técnico do Trabalho - SESMT); Prática de Meditação com Daniela 
Indomata (Iyenga Yoga); Tai Chi Chuan com Edgard Shigenaga (Educação Física, 
Unicamp); Atividades Físicas e Estratégias de Consciência Corporal com Cristina Lee 
(USP); Relacionamento no Ambiente de Trabalho com Sergio Matsumoto (psicólogo e 
empresário), além de apresentação teatral do Grupo Espalhafatos.

A programação da SIPAT ainda contou com sorteio de brindes para os participantes. 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes também promoveu a “Campanha da 
melhor visão”, oferecendo testes oftalmológicos a funcionários e seus familiares.

A gestão 2015/2016 foi composta pelos membros titulares Marcos André de 
Almeida Santos (Presidente), Janete da Rocha (Vice-Presidente), Ervin Sriubas Junior 
e Rafael Henrique Biscaro. Os membros suplentes foram Amarildo Inocêncio, Yuri 
Estevam Christoforo, Ederson Pereira Sousa, Ronailde Braga Guerra e Wanderley Lucio 
Del Santoro Avila; a comissão foi secretariada por Jussara Barbosa e Antonio Geraldo 
Ferreira Silva Filho.

Treinamento da Equipe de manutenção para trabalho em altura
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As principais atividades promovidas por essa gestão envolveram a reorganização 
e a realização de melhorias nas escadas de emergência do prédio I1, a limpeza dos 
shafts dos blocos B e do I1, além de dois treinamentos de brigada de incêndio, os 
quais estavam previstos no Plano de Contingência da EACH.

Aproximadamente 60 funcionários realizaram o curso teórico e prático de 
reciclagem da brigada de incêndio da Unidade, que foi organizado na própria EACH. 
Os participantes aprenderam como se comportar em situações de emergência, além 
de noções de primeiros socorros, e também receberam certificado de conclusão do 
curso de 8 horas/nível intermediário, de acordo com a IT17/14 do Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Paulo e NBR 14.276/06 da ABNT.

A gestão realizou nos dias 5 e 6 de setembro de 2016 a oitava edição da SIPAT. O 
evento teve como tema “Movimento + Segurança = Saúde” e proporcionou quatro 
atividades para os participantes. Foram três palestras que abordaram e discutiram 
as Relações Humanas no Trabalho com a Profa. Dra. Ana Carla Bliacheriene (então 
diretora do DRH da USP); o funcionamento do Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), com Douglas Garcia (diretor da Divisão de 
Saúde Ocupacional), além do tema Adoecimento e Sofrimento Mental do Trabalhador 
com Kelly Sobral (psicóloga SAU/USP). A programação da SIPAT também ofereceu 
atividade física para os participantes.

Por fim, a gestão 2016/2018 teve como membros titulares Analúcia dos Santos 
Viviani Recine (Presidente), Ervin Sriubas Junior (Vice-Presidente), Antonio Geraldo 
Ferreira Silva Filho e Jussara Barbosa. Os membros suplentes foram Renato Carnaval 
Cabeço, Keyla Dias Amaral Orsatti, Yuri Estevam Christoforo e Bruno Delfran Pereira. A 
comissão foi secretariada por Jussara Barbosa e Keyla Dias Amaral Orsatti.

As atividades de destaque desenvolvidas no período foram a organização das 
atividades de Mapa de Risco em Google-drive, as visitas técnicas às edificações A2, 
I4, Estufa e Guarda Universitária, o preparo de Mapa de Risco das Edificações A2 e I4, 
além da manutenção do sitio da CIPA. 

Em sua 9ª edição, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho foi 
realizada nos dias 5 e 6 de setembro de 2017. O tema escolhido para o ano foi “A 
importância de uma vida saudável associada ao trabalho” e a programação do evento 
trouxe aos participantes a Apresentação do Coro Masculino de Alumínio; palestra com 
a empresa Júnior de Gestão Ambiental; Palestra sobre o Programa 5S, com Fabiana 
Lima Gonçalves Nicoletti, da empresa Arcelor Mittal. Além disso, tivemos a oficina de 
gastronomia com a professora Juliana Rodrigues; Dinâmica de Grupo (Gincana) com 
Rogério Pimenta e Teatro UNATI, e degustação dos alimentos preparados na oficina 
de gastronomia. 

A gestão ainda organizou uma SIPAT desmembrada em três palestras avulsas. A 
primeira delas “A importância do lazer na saúde do trabalhador”,  em 12 de abril de 
2017, foi ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha. Os funcionários ainda tiveram 
a palestra “Finanças pessoais”, em 14 de junho, ministrada pela jornalista Suyen 
Miranda, da página eletrônica Minhas Finanças. Tivemos mais uma palestra em 27 de 
outubro, “A importância da inteligência emocional para o servidor público: impactos 
na resolução de conflitos e relações interpessoais”, ministrada pela Profa. Dra. Ana 
Cristina Limongi França, Pró-Reitora adjunta de Cultura e Extensão. 
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IV. 6. Comunicação e Assessoria de Imprensa da EACH

O setor é responsável pela comunicação institucional da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da USP, divulgando informações administrativas, acadêmicas e 
institucionais ao público interno e externo. Também presta assessoria de imprensa 
a professores, alunos, funcionários, e também aos profissionais dos veículos de 
comunicação que procuram a Escola, e  faz a divulgação de atividades desenvolvidas 
na EACH para a grande imprensa. Monitora e realiza o clipping de todas as notícias 
veiculadas pela imprensa, relacionadas ao público interno. Publica notícias, fotos, 
reportagens sobre pesquisas, avisos e cobertura de eventos no sitio eletrônico da 
Escola e nas mídias sociais Facebook e Twitter. Faz a gestão do conteúdo eletrônico 
juntamente com a seção de Informática|Sistemas. Finalmente, atende e produz 
material para a Assessoria de Imprensa da Reitoria da USP, quando solicitado, e 
mantém bancos de dados de fotografias, matérias publicadas e contatos da imprensa.

No período desta gestão, o setor produziu e divulgou 694 notícias no meios 
eletrônicos da EACH e foram registradas 17.690 fotos das diversas atividades internas.

Com o objetivo de aprimorar a comunicação da EACH, a Diretoria iniciou os 
trabalhos para modernizar a página Internet da Escola. No final de 2014, já haviam 
sido criados o Grupo de Trabalho de Comunicação e a Comissão de Informática, os 
quais colaboraram com o planejamento, implementação e definição das ferramentas 
para o desenvolvimento da nova configuração.

Estabelecidas a identidade visual e o modelo de trabalho para implantação, a Seção 
Técnica de Informática | Sistemas e a Assessoria de Imprensa foram encarregadas de 
viabilizar o projeto. Após quatro meses de trabalhos intensivos, o novo “Portal” da 
EACH foi inaugurado na reunião da Congregação do dia 09 de dezembro de 2015. O 
termo “Portal” foi adotado por sugestão da Comissão de Informática e aceito pela 
Diretoria, pois a abrangência das informações divulgadas era compatível com essa 
definição.

Após o lançamento, o trabalho do setor de comunicação da EACH ganhou mais 
destaque e visibilidade. Com uma navegação rápida e fácil, o Portal passou a ser mais 
acessado pela comunidade interna e pelo público externo. Como consequência, a 
demanda por divulgação de notícias e pesquisas aumentou consideravelmente, pois 
professores e alunos possuem interesse em ter suas atividades em destaque e, dessa 
forma, procuram com frequência o setor de comunicação. Nos anos de 2016 e 2017 o 
Portal teve mais de 6 milhões de acessos. 

Ao longo dessa gestão, o setor de comunicação fez a divulgação de várias 
atividades da Escola e de pesquisas de professores e alunos em importantes veículos 
de comunicação. Foram diversas notícias veiculadas em grandes meios como, Record 
News, Discovery Channel, Jornal O Estado de S. Paulo, Jornal Folha de S. Paulo, Rádio 
CBN, Rádio Jovem Pan, Rádio Band News, Portal da BBC, Portal G1, UOL, Portal Terra, 
Revista Veja, Revista Isto É, Revista Exame, Guia do Estudante, Agência Fapesp de 
Notícias, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico além de todos os veículos de 
comunicação da USP. 
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Grupo de Trabalho de Comunicação
Instituído em 1º de setembro de 2014, por meio da Portaria EACH 026/14, 

o grupo tinha como atribuição assessorar a Diretoria em assuntos referentes 
à comunicação da Unidade, no que tange à sua identidade visual e aplicação, 
utilização da página Internet, redes sociais e material de divulgação e normatização 
de regras e procedimentos gerais de divulgação e comunicação. 

Formado por funcionários e docentes, o grupo trabalhou na elaboração das 
palavras-chave da Escola - Inovadora, Transformadora e Plural, na produção e gravação 
de um novo vídeo institucional da EACH, além da atualização do material institucional 
de informações de cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

Essas atividades foram importantes para reafirmar a identidade e os valores da 
Escola, promovendo também a renovação de seu material de divulgação para os 
públicos interno e externo. 

IV. 7. Integração com a comunidade do entorno

Após a volta às instalações próprias, uma das iniciativas foi a retomada do contato 
com membros da comunidade da região Leste, representadas pelo Pe. Antonio Luiz 
Marchioni (Padre Ticão). Na primeira reunião realizada foi colocada a questão sobre 
em que medida a EACH servia aos estudantes da região.

Em consideração a este pedido, a direção da EACH solicitou dados à FUVEST 
relativos aos estudantes da EACH provenientes da região Leste, de modo a esclarecer 
concretamente a inclusão na USP desses estudantes e outros aspectos relativos à 
influência da presença da Unidade nesta parte da cidade. 

A FUVEST, embora não tivesse esses dados já prontos, gerou rapidamente as 
informações solicitadas, não apenas para a região Leste, mas também para as demais, 
possibilitando o desenho de um interessante quadro. A Professora Dra. Graziela 
Perosa, à época coordenadora do Ciclo Básico, realizou um estudo com os dados e o 
apresentou por diversas vezes em diferentes ambientes. Em síntese, foi demonstrado 
que a inserção de estudantes provenientes da região Leste do município de São Paulo, 
juntamente com os estudantes provenientes dos municípios vizinhos a esta região, 
tem alcançado (de 2005 a 2014) o percentual aproximado de 30%, com pequenas 
oscilações para mais ou para menos. Em maior detalhe, cerca de 25% deles são 
provenientes da região Leste de São Paulo e cerca de 5% dos municípios vizinhos 
mais próximos. Este é um bom resultado, principalmente se visto ao lado dos dados 
da participação de estudantes provenientes de outras regiões da cidade, que alcança 
cerca de 10%. 

A partir desta primeira reunião, várias iniciativas surgiram, tais como a confecção 
de uma lista de interessados da EACH, entre discentes, funcionários e professores, em 
participar de ações para estreitar a interação entre a EACH e a comunidade; durante 
muito tempo os inscritos na lista receberam comunicações sobre eventos e discussões 
em pauta na região e puderam delas participar, conforme a resposta individual que 
pudessem dar. Seguiram-se reuniões mensais, muitas vezes com pauta de temas de 
exclusivo interesse da comunidade e outras vezes com temas de interesse comum, 
sempre com a presença de representantes da Comissão de Graduação e da Comissão 
de Cultura e Extensão, além de funcionários ligados à administração da Escola. Com 
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essa prática, a EACH atendeu uma das reivindicações que era a maior proximidade e 
abertura de espaço para discussões conjuntas.

Além disso, a EACH iniciou um esforço para intermediar questões com outras 
instâncias da USP, como a Prefeitura do Campus. Iniciou-se também um período de 
maior divulgação dos cursos da EACH junto às escolas da região, por meio das ações dos 
docentes e alunos com atividades nas escolas, bem como durante eventos promovidos 
pela comunidade, em diferentes locais, como o salão da Paróquia São Francisco de 
Assis, em Ermelino Matarazzo, a Escola técnico Estadual (ETEC) de Itaquera, e mesmo 
na EACH, tendo como um dos suportes edição impressa especialmente produzida 
com informes importantes sobre todos os cursos da EACH e sobre o processo seletivo 
promovido pela FUVEST. A oportunidade de que estudantes secundaristas da região 
pudessem visitar a Unidade e desenvolver atividades foi proposta num programa 
modesto, interno, que não foi ativado pois a possibilidade de implantação do 
Programa USP de Portas Abertas, da Pró-Reitoria de Graduação, com maior alcance, 
superou aquela proposta e logo o Programa EACH de Portas Abertas foi efetivamente 
implantado, a partir de agosto de 2016, tendo recebido próximo de mil estudantes 
até o final de 2017. O Programa não exclui estudantes de outras regiões, mas tem 
participação predominante da região leste.

Outros assuntos de interesse da comunidade leste foram tratados nas diversas 
reuniões como a criação de novos cursos de Graduação e as possibilidades de maior 
interação com a comunidade. 

Ademais, diversas iniciativas da EACH alcançaram a comunidade da região, como 
projetos de extensão que trouxeram o público em geral para diferentes atividades, 
como aulas, oficinas e eventos – neste âmbito, a UNATI, Universidade Aberta à Terceira 
Idade tem papel significativo na variedade de temas e atividades e na quantidade de 
público, bem como estudantes do ensino fundamental e médio, dentro de programas 
de visitação como EACH de Portas Abertas, já mencionado, e Banca da Ciência, 
entre outros, e dentro das atividades de parceria com as escolas conveniadas para 
desenvolvimento dos estágios obrigatórios do curso de Licenciatura  em Ciências da 
Natureza. 

V. 8. Aperfeiçoamento de processos
Muitas iniciativas de diversos funcionários e setores bem como da própria Unidade 

tiveram resultados positivos em termos de agilização e simplificação de procedimen-
tos, com economia de recursos financeiros, humanos e materiais. De certa forma es-
sas melhorias ajudaram a enfrentar a escassez de funcionários e de outros recursos 
desde o início. Alguns exemplos são destacados a seguir.
Consolidação do uso da modalidade de Pregão Eletrônico, na Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo (BEC/SP)

A USP passou a realizar pregões eletrônicos pela BEC/SP no final de 2013, 
intensificando a partir de 2014, alinhando-se aos demais órgãos de São Paulo e 
atendendo à legislação vigente. Nesta plataforma (BEC), como também em licitações 
em geral, o dirigente de Unidade tem diversas atribuições, realizadas manual ou 
eletronicamente, como aprovar reserva orçamentária para licitação, indicar o 
pregoeiro e equipe de apoio responsáveis, revisar e aprovar o Edital, decidir sobre 
recursos e homologar a compra, além de acompanhar e decidir sobre o resultado de 
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eventuais recursos. Na EACH, as licitações realizadas pela BEC ajudam, com a atuação 
da equipe de compras, a ter uma economia de 20 a 30% por certame.

Cronograma de Compras
Ainda com relação a compras, já em 2014 foi definido um cronograma na forma 

de agenda de compras, de modo a organizar e otimizar o trabalho administrativo, 
agregando as ações correspondentes, reduzindo a dispersão de procedimentos e 
sua repetição exagerada, garantindo os princípios da legalidade, economicidade, não 
fracionamento entre outros e aumentando a eficiência e a economia pelo aumento de 
volume nos pedidos de mesma natureza. 

A agenda é composta por ações como: a) elaborações semestrais de previsões de 
compras relacionadas aos grandes grupos de forma global, b) registro das requisições 
no Sistema Mercúrio, no período indicado, e c) aprimoramento das especificações 
contidas nas requisições em apoio às pessoas que participam direta ou indiretamente 
no processo. 

Unificação dos sistemas de chamados de serviços
As Assistências Financeira, de Infraestrutura e Acadêmica propuseram a unificação 

dos sistemas internos de serviços Saturno, Fórcis e Orfeu. Esta unificação centraliza 
em um único sistema a entrada de todos os serviços, trazendo benefícios ao usuário 
que, tendo demandas vinculadas das várias áreas, não precisa mais acessar diversos 
sistemas. Um requisitante faz a distribuição de serviços em uma plataforma e as di-
ferentes Assistências acompanham todo o processo. O projeto foi apresentado e as 
Assistências estão trabalhando na elaboração dos serviços e fluxos. A implantação 
depende da finalização destas etapas e de uma fase experimental para avaliação e 
ajustes.

Sistema de informações orçamentárias/transparência 
Disponível em http://www5.each.usp.br/execucaoorcamentaria/, este sistema 

contribui para a divulgação da execução orçamentária da EACH e para a correlação 
com o planejamento feito e seu contínuo aperfeiçoamento. O sistema ainda não tem 
interação imediata com os sistemas corporativos da USP, mas esta é uma meta dos 
setores envolvidos.

Viagens didáticas
As viagens didáticas envolvem um conjunto grande de itens para alcance pleno de 

seus objetivos e delas participam tanto docentes, como funcionários e também alunos, 
cada qual com sua visão e expectativa da atividade e dos fatores para seu sucesso. 
Após anos da ocorrência de vários tipos de problemas, a administração implantou 
uma sistematização dos procedimentos necessários para todas as partes envolvidas, 
bem como as regras correspondentes e as recomendações antes, durante e após 
as viagens, abordando, num único documento, todos os aspectos, administrativos, 
acadêmicos e financeiros (Portaria 037/2017, disponível em http://www5.each.usp.
br/wp-content/uploads/2017/06/Portaria-EACH-37-2017-Normas-e-Procedimentos-
para-realiza%C3%A7%C3%A3o-de-aulas-de-campo-e-viagens-did%C3%A1ticas.pdf). 

Espaço Físico
As iniciativas da gestão para aperfeiçoar o gerenciamento do espaço físico da 

EACH, com criação, no âmbito do CTA, do Grupo de Trabalho de Espaço Físico (GTEF) 
para levantamento da ocupação e das demandas, e da Comissão Assessora de Espaço 
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Físico (CAEF) com a atribuição de estudar, discutir e apresentar ao CTA, para decisão, as 
demandas para inclusão no Plano Diretor da Área Capital-Leste e as possibilidades de 
resolução dos problemas neste âmbito, possibilitaram a sistematização de um trabalho 
complexo, envolvendo maior transparência nas questões de espaço, discussões mais 
amplas e informação mais qualificada para as decisões. Mais detalhes deste trabalho 
encontram-se em item específico deste capítulo sobre Gestão Administrativa, bem 
como no capítulo VI, sobre Gestão das Questões Ambientais. 

Programa Parceiros da EACH
Vinculado ao Programa Parceiros da USP, http://www5.each.usp.br/assistencia-

-tecnica-feninanceira/, esta normatização trouxe a possibilidade de aporte de recursos 
(financeiros e materiais) com maior celeridade.

Cursos de Extensão pagos
No contexto da regulamentação promovida pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

Universitária, e de modo a uniformizar os procedimentos para a proposição e a reali-
zação de cursos pagos na EACH, o Conselho Técnico-Administrativo da Unidade criou, 
pela Resolução CTA Nº 01/2016, um grupo de trabalho para levantamento de infor-
mações e análise das questões envolvidas na realização de cursos pagos de extensão, 
com vistas a instrumentalizar o Conselho para padronização da questão. O trabalho 
do GT foi finalizado (http:// www5.each.usp.br/decisoes-do-cta/#2016) e apresenta-
do ao CTA.

Sistema de votação
O Sistema Ágora foi desenvolvido na EACH, por funcionários e docentes, e tem 

sido utilizado para todas as eleições ou votações que podem ser feitas por via eletrô-
nica. Este sistema tem registro de software, que é equivalente à patente de produtos. 
Posteriormente, foi disponibilizado um outro sistema de votação para a Universidade 
como um todo, com a recomendação de utilização preferencial, mas o Ágora perma-
nece em utilização sempre que possível, na Unidade.

Afastamentos superiores a trinta dias e licenças-prêmio
Outro procedimento aperfeiçoado foi o de concessão de afastamentos superiores 

a trinta dias e licenças prêmio, que define que as informações sobre carga horária di-
dática do interessado e do curso de Graduação em que tenha sua atuação prioritária 
sejam fornecidas pelo respectivo coordenador e que esta manifestação acompanhe a 
solicitação, de modo a instruir as tomadas de decisão, dentro do princípio de proteção 
aos cursos com relação a eventuais prejuízos provocados por afastamentos como os 
mencionados (Portaria 051/2017, de 25 de agosto de 2017). 

Gestão dos colegiados
No período, foi adotada a pauta eletrônica (Sistema Nereu), a sua divulgação 

para toda a comunidade, a transmissão ao vivo das reuniões ordinárias, por IPTV, 
o estabelecimento de calendário mensal de reuniões, a realização de reuniões 
extraordinárias para evitar atrasos de discussões e decisões, e, no caso da Congregação, 
a divulgação das decisões, em modo resumido, na página da EACH (http://www5.
each.usp.br/decisoes-da-congregacao/). Todos esses procedimentos contribuíram 
para maior agilidade e transparência no funcionamento da administração.
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IV. 9. Doações
Além das doações rotineiras referentes a equipamentos adquiridos com recursos 

de agências de fomento, destacamos aqui a doação de duas obras de arte do artista 
Ênio Squeff, cujos processos foram abertos e acompanhados pela ATAd da EACH.

Trata-se das obras “O Triunfo de Dom Quixote”, que se encontra instalada na 
Biblioteca, e “De Saulo de Tarso a São Paulo”, que já se encontra na EACH, mas ainda 
não foi instalada, pela necessidade de trabalhos de preparação do local a ser escolhido.

Em http://www5.each.usp.br/noticias/obra-o-triunfo-de-dom-quixote-e-entronizada-
na-each/ encontram-se as notícias sobre a entronização da primeira obra mencionada, 
além de informações sobre o autor e seu trabalho.

IV.10. Comissão de Defesa da Diversidade, Direitos Humanos e Democracia
(CDDDHD)

No ambiente tenso e pleno de polêmicas em que a EACH viveu em 2014, muitas 
das divergências promoveram incontáveis episódios de acusações, constrangimentos, 
ofensas etc., envolvendo todas as categorias e preocupando a Diretoria, ela própria 
foco de eventos desta natureza, mesmo por motivos alheios às suas responsabilidades 
e atribuições. Na tentativa de trabalhar melhor com este quadro deletério ao ambiente 
acadêmico, por sugestão do Prof. Alessandro Soares Silva, foi criada a Comissão 
de Defesa da Diversidade, Direitos Humanos e Democracia, por meio da Portaria 
001/2015 de 19 de janeiro de 2015, alterada em 06 de julho de 2015. Poucas semanas 
depois, por ocasião dos desdobramentos da  Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
estadual que investigou a violação dos direitos humanos no ensino superior estadual, a 
Reitoria recomendou às unidades que criassem espaços de discussão, de acolhimento 
de denúncias e tratamento de combate à violação dos direitos humanos.

Trata-se de uma comissão assessora da Direção da Unidade e foi composta por 
13 docentes, indicados pela direção e por seus pares, quatro representantes de 
servidores não-docentes, quatro representantes discentes, somados à participação 
da guarda universitária, das assistentes sociais e psicóloga que atuam na Unidade. 
O servidor Daniel Félix Gazzarini desempenhou a função de secretário da Comissão, 
organizando o fluxo de comunicação e documentação, gerenciando agendamentos e 
evolução dos casos estudados, dando maior eficiência aos trabalhos. 

Esta Comissão, por meio de sua presidente, Profa. Patrícia Junqueira Grandino, 
preparou, em dezembro de 2017, um denso e significativo relatório, encontrado em 
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Relatorio-de-Avaliacao-

“O triunfo  de Dom Quixote”, de Ênio Squeff, na Biblioteca da EACH”.
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Trienio-CDDDHD.pdf, a partir do qual sintetizamos alguns pontos importantes para 
serem trazidos ao relatório de gestão da Unidade.

A CDDDHD atua em dois eixos distintos e articulados, que são: a) acolhimento, 
tratamento e encaminhamentos de situações de agravo aos direitos humanos e à 
dignidade das pessoas e b) promoção de ações, atividades e projetos que visem à 
valorização dos eixos de atuação da comissão.

A partir da análise das questões de fundo reveladas pelas denúncias, a comissão 
apresenta e/ou colabora na execução de ações preventivas e promotoras da 
valorização da Diversidade, dos Direitos Humanos e da Democracia. Nesse sentido, 
busca interlocução constante com outras instâncias institucionais, como a Comissão 
de Graduação (CG), Comissões de Coordenação de Curso (CoC) e Grupo de Apoio 
Pedagógico (GAP), entidades estudantis e coletivos formados por estudantes.

O fluxo de encaminhamento de denúncias dá-se, preferencialmente, por meio 
de formulário online (https://goo.gl/forms/7KdcGcDjxRdnBeGb2) disponibilizado 
no sítio da EACH, no campo das Comissões Assessoras, e também na página da 
Comissão (http://www5.each.usp.br/direitoshumanos/), e que também é divulgado 
periodicamente, por e-mail, a toda a comunidade interna.

As denúncias podem ser encaminhadas anonimamente ou com identificação 
do denunciante, mas apenas as do segundo modo são tratadas particularmente 
pela Comissão. As denúncias anônimas são caracterizadas e subsidiam as análises 
e atividades de promoção dos direitos humanos. Até então, a Comissão recebeu 
cinco denúncias em 2015, 12 em 2016 e 29 em 2017 (total de 46), anônimas ou 
identificadas, de diversas naturezas. A maioria das denúncias são tipificadas pelos 
seus autores como assédio moral ou abuso de poder. Na sequência, aparecem as 
tipificadas como machismo; seguem as apontadas como racismo e discriminação 
social. Os denunciantes podem marcar mais de um quesito, razão pela qual o número 
total de tipificações supera em muito o de denúncias. A possibilidade de registrar mais 
de uma característica facilita perceber como o denunciante percebe o fato que está 
registrando e dá maior clareza sobre a diversidade de situações de conflito presentes 
na Escola.

 Do total de denúncias, 87% foram encaminhadas por estudantes e 8,7% por 
servidores não docentes. Tivemos uma denúncia encaminhada por uma estagiária e 
uma única formalizada por uma docente.

Quanto à categoria institucional, os professores se destacam como alvos de 
denúncias, presentes em 47,8% das ocorrências. Em seguida aparecem os estudantes 
(32,6%), seguidos pelos servidores não docentes (8,7 %). Temos 6,5% de denunciados 
não identificados. 

Ao longo dos três anos de atividade, a Comissão acumulou experiências, saberes e 
procedimentos. A diversidade e complexidade das questões que chegaram ao grupo 
exigiram, a cada situação, reflexão e iniciativas de enfrentamento distintas. Em seu 
trabalho, a Comissão tem, rotineiramente, interações com várias instâncias e órgãos, 
dentro e fora da EACH, como Superintendência de Assistência Social (SAS), Comissão 
de Graduação (CG), Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), Rede Não Cala, Escritório USP 
Mulheres, coletivos da EACH e entidades estudantis, Ouvidoria da USP, comissões de 
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calouros da EACH e da USP. Também, realizou reuniões periódicas com a direção, para 
encaminhamentos de medidas educacionais ou outras necessárias.

A Comissão também promoveu atividades de divulgação e promoção dos Direitos 
Humanos na EACH, como organização e participação em mesas de debates, confecção 
de material educativo para festas, desenvolvimento do site da CDDDHD, e tratativas 
para implementar um curso de extensão em mediação de conflitos.

Alguns pontos podem ser destacados das conclusões do relatório geral da CDDDHD; 
todos devem ser vistos como pontos para reflexão de toda a comunidade. São eles:

- as principais questões relatadas nas denúncias encaminhadas referem-se a 
conflitos nas relações pedagógicas (professor-aluno) e a questões de gênero, sobretudo 
em festas promovidas por estudantes, fora das dependências da EACH e do Campus. 

- a cultura machista está impregnada nas falas e posturas de alunos e professores. 

- há dificuldade de alguns em perceber que posturas que ferem os preceitos 
dos direitos humanos colidem com relações democráticas e com um ambiente de 
aprendizagem inspirador e motivador.

- o trabalho da Comissão segue um modelo de colaboração, mediação de conflitos 
e reparação, o que se choca, por vezes, com a expectativa de punição dos denunciados 
por parte dos denunciantes, o que nem sempre é o caso, e nem sempre é produtivo.

A diretoria da EACH considera que a criação da CDDDHD foi muito positiva para 
a Unidade, abrindo um canal institucional e reconhecido, dando vazão a muitas 
reclamações, denúncias de incompreensão nas relações humanas dentro da 
comunidade. Todos os casos foram analisados na diretoria, o que gerou várias ações, 
inclusive a instauração de procedimentos administrativos, a correção de procedimentos 
acadêmicos ou administrativos e a mediação presencial de vários dos conflitos 
tratados. Reconhecemos o esforço despendido pelos componentes, principalmente 
aqueles que se dedicaram aos encaminhamentos de todas as etapas do trabalho, o que 
permitiu a consolidação desta Comissão na Unidade e o assessoramento adequado 
à Diretoria para as providências necessárias, além da mediação bem sucedida em 
muitos casos.

IV.11. Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares
Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares são procedimentos 

decorrentes do exercício do dever disciplinar que se impõem ao gestor que ocupe 
a função de Diretor de órgão ou entidade pública. Com a colaboração da Profa. Dra. 
Ana Carla Bliacheriene e da Assistente de Direção Sra. Andréa Pedroso, elaboramos 
as seguintes explicações sobre o tema, bem como algum detalhamento dos casos na 
EACH. 

Sempre que o Dirigente de órgão ou entidade pública toma ciência da ocorrência 
de eventual prática de ilícito administrativo, civil ou penal, por servidor público que 
esteja sob sua linha hierárquica, ou no caso da Universidade, também aos discentes 
da Unidade, existe o dever funcional, sob pena de prevaricação, de dar início aos 
procedimentos disciplinares correlatos, bem como, quando for o caso, informar às 
autoridades competentes.
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Assim determina o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei n. 
10.261/68), ipsis literis:

Artigo 264:

A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade 
praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando à sua imediata 
apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir.

Artigo 265, § 3º: 

Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente 
pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo.

A depender do caso concreto, foi determinada a abertura de Sindicância, quando 
é necessário avaliar previamente se ocorreu o ilícito e determinar a autoria, ou de 
Processo Administrativo Disciplinar, quando já há o conhecimento prévio da existência 
do fato e da autoria.

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA  é um procedimento apuratório sumário que tem 
o objetivo de apurar a autoria ou a existência de irregularidade praticada no serviço 
público.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) é o instrumento de que dispõe 
a autoridade administrativa para apurar a responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições 
do cargo em que se encontre investido (art. 148 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990).

Para instauração e andamento dos processos esta gestão atendeu, além do disposto na 
Lei 10.261/68, o estabelecido na Lei 10.177/98, bem como o que determinam as diretrizes 
da PG -USP:

INFORMAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL / USP (http://www.pgusp.usp.br/?page_id=4586)

Categoria Regulamentação dos 
Procedimentos

Regime Disciplinar

Docentes Lei 10261/68, art. 268 a 311 Lei 10261/68, art. 241 a 263
Discentes Lei 10177/98, art. 62 a 64 Decreto 52906/1972, art. 247 a 250
Servidor 
Autárquico

Portaria GR 239/1966 – SEU – 
art. 190 a 209

Portaria GR 239/1966, art. 167 a 189

Servidor CLT Lei 10177/98, art. 62 a 64 Decreto-lei 5452/1943, art. 482
 

Como nos procedimentos administrativos investigatórios e disciplinares há sujeitos 
distintos e regimes jurídicos distintos, em caso de dúvida da Direção ou das comissões 
instauradas, a Assistência da Direção esteve à disposição da gestão e dos Presidentes 
das Comissões, para contatar a Procuradoria Geral e dirimir as dúvidas, seja por 
contato telefônico, em casos mais simples, e-mail ou requerimento de parecer, em 
casos mais complexos.

Quanto ao resultado das sindicâncias e processos administrativos, a Direção, 
em estrito cumprimento aos princípios da legalidade, motivação das decisões 
administrativas e da ampla defesa, iniciou ou não o Processo Administrativo 
Disciplinar e aplicou ou não a penalidade ao Servidor ou Discente, conforme a 
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robustez da indicação da autoria, da prática e da gravidade do ilícito comprovado nos 
procedimentos administrativos que precederam à decisão desta Direção.

 Em alguns casos, a Direção aplicou apenas a advertência verbal uma vez que a 
doutrina e a jurisprudência do Direito Público atual reconhecem, tradicionalmente, 
três espécies de penalidades, as quais se sujeitam os trabalhadores regidos pela 
legislação do trabalho, considerando a gravidade da conduta praticada: repreensão, 
suspensão e dispensa por justa causa, donde se conclui que advertência é apenas 
admoestação, é um sinal do empregador ao empregado de que este fez algo errado 
no trabalho e está recebendo um aviso do erro cometido; tem caráter educativo, não 
punitivo. Decorre do exercício regular do poder hierárquico, no sentido de organização 
e correção dos rumos das atividades desempenhadas no setor público e destinam-
se a situações em que haja menor potencial lesivo e para evitar situações de maior 
impacto posterior à organização e exercício do serviço público.

O quadro a seguir sintetiza os procedimentos desta natureza na EACH, nos últimos 
quatro anos, com informações concisas sobre a naturezas dos fatos geradores e o 
tipo de vínculo dos envolvidos com a Unidade. Para manter o necessário sigilo dos 
processos, não são apresentados maiores detalhes aqui.

RESUMO - PAD E SINDICÂNCIAS ABERTOS

2014 2015 2016 2017
Sind PAD Sind PAD Sind PAD Sind PAD

Patrimônio - Furto/Depredação 3 - 5 - 4 - 1 -
Conduta aluno 1 1 2 - 2 1 - 3
Conduta docente - - 1 - 1 1 - 1
Conduta servidor - - - - 1 1 2 2
Destrato envolvendo docente e 
aluno 

- - - - - - 1 -

Destrato envolvendo funcionário e 
docente

1 - 1 - - - 1 -

Destrato envolvendo aluno e
   funcionário 

- - 1 - - - - -

Destrato entre docentes - - - - - - - -
Destrato entre funcionários - - - 1 - - -
Destrato entre alunos - - 1 - 1 - - -



 V. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



Foto da página anterior: Edifício I5 (Auditórios da EACH) e, ao fundo, Edifício I1.
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V. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão do orçamento da Unidade é feita com o apoio da Assistência Técnica 
Financeira (ATFin) e as seções relacionadas.  A servidora Marisa Cantadora Casa 
assumiu o cargo de Assistente pouco depois do início da gestão, em substituição ao 
servidor Dener Sanches, que manifestou intenção de não mais ocupar o cargo. A 
ATFin, no organograma, conta com as seções de Contabilidade e de Tesouraria, além 
de um setor de convênios, mas sua atividade tem estreitos vínculos com a Assistência 
Técnica Administrativa e suas seções de Materiais e de Licitações e Contratos.  

A execução orçamentária da Unidade foi disponibilizada em http://www5.each.
usp.br/execucaoorcamentaria/, em que se observa o relatório detalhado de todas 
as despesas realizadas na Unidade; infelizmente, ainda não foi possível aperfeiçoar a 
importação de dados, por isso a atualização não é ainda feita em tempo real, mas esta 
é uma situação que pode ser alcançada.

V.1. Histórico e características do orçamento da EACH
O orçamento da EACH tem um histórico de apenas doze anos e foi constituído 

na época da implantação progressiva das instalações e demais itens que consomem 
recursos financeiros, com aportes da Reitoria. No entanto, a dotação básica da 
Unidade não se configurou, ao longo do tempo, como ligada a indicadores concretos, 
como número de matrículas, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação, produção 
acadêmico-científica etc. Assim, a EACH evoluiu, como esperado, com a constituição 
e consolidação de grupos de pesquisa, a instalação de laboratórios de diferentes 
naturezas, inclusive com equipamentos de médio porte com necessidades de 
instalações hidráulicas e elétricas especiais, com a criação e evolução de programas 
de Pós-Graduação, programas de Cultura e Extensão e tudo o que se espera de uma 
Unidade da USP, sem, contudo, ter havido ampliação proporcional dos recursos 
financeiros destinados à Unidade. A tabela abaixo mostra a evolução da Dotação 
Básica da EACH desde seu início.

Orçamento EACH - Dotação Básica
Ano Valor Aumento / Redução

2006 R$ 244.308,00  
2007 R$ 378.623,00 35,47%
2008 R$ 622.705,00 39,20%
2009 R$ 843.178,00 26,15%
2010 R$ 941.169,00 10,41%
2011 R$ 1.601.830,00 41,24%
2012 R$ 1.777.344,00 9,88%
2013 R$ 1.974.316,00 9,98%
2014 R$ 1.283.306,00 -53,85%
2015 R$ 1.308.972,00 1,96%
2016 R$ 1.047.178,00 -25,00%
2017 R$ 1.047.178,00 0,00%
2018 R$ 1.047.178,00 0,00%

Como para outros tipos de recursos, como recursos humanos e físicos, a EACH 
mostra-se uma Unidade muito econômica, por sua estruturação inicial, enxuta, com 
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relativamente menos gastos com gratificações de funções e mesmo com salários, já 
que seu número de docentes e de funcionários é muito baixo qualquer que seja a 
avaliação que se faça, em comparação com as outras Unidades da USP, considerando o 
número de alunos, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação e outros parâmetros. 
A pressão exercida pela necessidade de contenção de despesas devido aos baixos 
valores da dotação básica leva ao atendimento apenas de itens de grande necessidade, 
sufocando o atendimento de itens considerados menos urgentes ou de menor alcance, 
mas que contribuiriam com o desenvolvimento acadêmico dos cursos, dos alunos, das 
pesquisas e demais programas.

Porém, as demandas em todos os âmbitos do funcionamento de uma Unidade 
de Ensino e Pesquisa acompanham a necessidade de cumprimento dos objetivos 
acadêmicos, obrigando a Unidade a restringir fortemente sua participação no estímulo 
à realização de tudo o que seja dependente de recursos financeiros. 

A partir de 2014, início desta gestão, o aporte de recursos financeiros por parte das 
Pró Reitorias diminuiu grandemente, tendo sido retirado o apoio dado tradicionalmente 
a gastos com viagens, eventos, materiais e renovação de laboratórios, e ainda outros 
itens; desde então, a EACH tem também utilizado algum recurso de sua dotação 
básica e de sua receita própria para atender algumas solicitações provenientes de 
todos os eixos de atuação, tendo sido destinados recursos financeiros às quatro 
comissões estatutárias e à CRInt, em um movimento de descentralização da gestão 
no que se refere ao financiamento de atividades acadêmicas pertinentes às comissões 
mencionadas, que podem acolher demandas e priorizar a aplicação destes recursos.

 V.2. Comissão Assessora do Orçamento da EACH
A Diretoria pretendeu ampliar a discussão sobre o orçamento da EACH, além de 

buscar apoio para questões técnicas de planejamento e execução do orçamento e da 
promoção da transparência dos dados e documentos, além de estimular a participação 
da comunidade da USP em tais temas. Assim, em 25 de abril de 2014, por meio da 
Portaria 14/2014 (http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Port-
014_14-Comiss%C3%A3o-Or%C3%A7amento.pdf), foi criada a Comissão Assessora do 
Orçamento da EACH, para assessorar a Diretoria e o CTA, constituída pelos professores 
Gisele Craveiro, Jaime Crozatti e Jorge Machado.

Em seu trabalho, a Comissão fez várias recomendações para que a EACH alcançasse 
progressivamente maior transparência e participação da comunidade nas questões 
orçamentárias. Como consequência, além de trabalhos internos para organização dos 
dados a serem atualizados e divulgados, a administração da EACH, juntamente com 
a Comissão, promoveu audiências para a apresentação do orçamento da Unidade e 
promoção de discussão sobre o mesmo, bem como um conjunto de ações para que 
a comunidade participasse das decisões de aplicação da parte do orçamento em que 
isso era possível. 

Um dos objetivos da criação desta comissão assessora de orçamento, foi o de facilitar 
a transparência. No Brasil, a legislação obriga à disponibilização de informações sobre a 
execução orçamentária e financeira das instituições públicas em meios eletrônicos de 
acesso público. A Universidade de São Paulo ainda não atende os princípios de Dados 
Governamentais Abertos (DGA) e a EACH disponibilizou seus dados orçamentários 
para que fosse desenvolvido um projeto sobre este tema, sob orientação da Profa. 
Gisele Craveiro, contribuindo e facilitando para que a EACH finalmente se adequasse 
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à legislação. Esta colaboração fez avançar a transparência orçamentária, mas o 
sistema desenvolvido no projeto não tem sido utilizado na EACH, por dificuldades 
operacionais. Entretanto, os dados de execução orçamentária têm sido atualizados 
periodicamente, estando disponíveis para acesso público; o sistema foi desenvolvido 
em 2011 na própria EACH, pelas servidoras Marisa Cantadore Casa, atual Assistente 
Técnica Financeira, Luciana Carradori, atualmente na Seção de Apoio Institucional, e 
pelo ex-servidor da EACH, Marcus Vinícius Cerrato, na época chefe da Seção Técnica de 
Informática; não é ainda compatível com os sistemas corporativos da USP (Mercúrio), 
o que dificulta a agilidade de inserção dos dados, mas representa um grande avanço 
na transparência; nesta gestão seu uso foi intensificado e as informações foram 
tornadas públicas. A continuidade do trabalho engloba alguns aspectos ainda a serem 
alcançados, como a exportação dos dados da execução em diversos formatos, tais 
como HTML (como é hoje), XLS ou ODS (planilhas eletrônicas), e o desenvolvimento 
de visualizações por meio de gráficos e outros modos de demonstração.

Também, é necessário disponibilizar os dados de todos os anos anteriores, o 
que ainda não foi possível pelo reduzido número de funcionários dedicados à parte 
financeira da Unidade, bem como os dados referentes às receitas, já que este trabalho 
foi apenas iniciado nesta gestão.  

A consulta à comunidade sobre itens em que deveriam ser aplicados os recursos 
da Unidade expressou as demandas existentes e foi utilizada pela EACH como guia 
administrativo e financeiro, dando início à experiência de processo participativo da 
execução e elaboração do orçamento, sem incluir os itens de rotina da Unidade, e sim 
as demandas expressas pelos participantes da consulta. 

Muitas das demandas indicadas pela comunidade já estavam dentro do 
planejamento administrativo da Unidade. Esse foi o caso da maior parte das mais 
votadas: “Melhoria e ampliação da rede wi-fi / aquisição de equipamentos (Switchs 
e Pontos de acesso) para manutenção e expansão da rede da EACH”, “Melhorar 
Infraestrutura do ginásio e quadras”, “Manutenção /reforma das quadras externas”, 
“Plantio de mudas de árvores no Campus”. As demais propostas priorizadas pela 
comunidade referiam-se, em sua maior parte, a itens de infraestrutura, aquisição 
de equipamentos, sinalização no Campus e melhorias nos espaços de convivência. O 
resultado permitiu à administração mapear as demandas e problemas da Unidade na 
visão da comunidade e estabelecer estratégias para atendimento, considerando os 
limites do orçamento, as atribuições - pois algumas demandas referiam-se a ações da 
Prefeitura do Campus ou da Reitoria - e os recursos materiais e humanos disponíveis. 

Das 20 primeiras prioridades elencadas nas consultas, dentre aquelas com 
viabilidade, incluindo as que necessitavam de aporte ou ação direta dos órgãos 
centrais, tivemos os encaminhamentos indicados a seguir. Foram aplicados, para 
cálculo dos votos, os fatores 1 para alunos, 18,4 para docentes e 23,8 funcionários, 
representando a paridade das categorias.

Proposta 01 - Atendida
Melhoria e ampliação da rede wi-fi. Aquisição de equipamentos (Switchs e Pontos 
de acesso) para manutenção e expansão da rede da EACH - 3249 votos. 
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A atribuição para a efetivação desta demanda foi da Superintendência de Tecnologia e 
Informação (STI)/USP, com a colaboração da EACH.

Status atual: Demanda atendida.

Proposta 02 – Atendida para a lanchonete
Implantação de mais uma lanchonete e um restaurante, com posterior contrato que 
garanta valores acessíveis - 2823 votos. 
Status atual: Cafeteria em funcionamento. A atribuição para efetivação desta demanda 
foi da EACH.

Proposta 03 - Parcialmente Atendida
Melhorar infraestrutura do ginásio e quadras. Manutenção /reforma das quadras 
externas - 1931 votos. 
Status atual: A reforma do Ginásio está concluída (área interna). Falta a instalação do 
elevador (sem previsão - depende de recurso financeiro da SEF). Quanto às quadras 
externas (área AI01), aguardam-se recursos financeiros para reforma (recurso EACH). 
Atribuição da EACH e SEF.

Proposta 04 - Atendida em Fluxo Contínuo
Plantio de mudas de árvores no Campus - 1475 votos.
Status atual: Projeto contínuo. Até o momento foram plantadas 130 árvores de 
grande e médio porte. A Superintendência de Gestão Ambiental remanejou recursos 
financeiros para a EACH atendendo a estudo realizado pelo GT Ambiental da EACH. O 
edital para o plantio de novas mudas está em elaboração. Atribuição da Prefeitura da 
área Capital-Leste.

Proposta 05 - Demanda relacionada às definições do órgão fiscalizador CETESB
Descontaminação dos solos afetados. Remoção das terras contaminadas. Saneamento 
do Campus - 1450 votos.
Status atual: A Licença Ambiental de Operação da Área Capital-Leste foi renovada por 
sete anos, conforme documentação divulgada à comunidade e presente em http://
www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2018/01/CETESB-Lic-Amb-Renovacao-2426.
pdf, que inclui todas as exigências para nova renovação futura.

Proposta 06 - Em análise
Montagem do Centro de Línguas (sala) solicitado pela Comissão de Relações 
Internacionais - 1394 votos.
Status atual: O CTA aprovou proposta submetida pela Comissão de Espaço Físico que 
indicou o vão do Edifício I1 (em frente à sala do Serviço de Pós-Graduação) como espaço 
a ser utilizado para a finalidade. O custo estimado é R$ 100.000,00. A Escola avaliará 
a disponibilidade de recurso financeiro para atendimento da demanda. Atribuição da 
EACH.

Proposta 07 - Encaminhada aos órgãos centrais
Piscina olímpica para prática de atividades como natação e “chuveirão” para banho 
depois de atividades físicas - 1389 votos.
Status atual: É considerada, pela EACH, como uma das prioridades. No entanto, 
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depende da definição de órgãos centrais da USP. Consta da proposta do Plano Diretor 
da área Capital-Leste enviada pela EACH à SEF. Atribuição da SEF.

Proposta 08 - Atendida
Adequação de uma ou duas salas para uso exclusivo de defesas de dissertações e 
teses dos alunos de pós-graduação - 1193 votos.
Status atual: Na sala atualmente utilizada (Auditório 6 da Biblioteca) foram instalados 
novos equipamentos de vídeoconferência. Atribuição da EACH.

Proposta 09 - Parcialmente Atendida

A instalação de uma impressora grande (como a que existe no prédio da 
Administração) no prédio I1, para utilização de docentes e funcionários. Instalar 
impressoras em cada nicho de salas de professores) - 1074 votos.
Status atual: Tendo em vista ofício Circular CODAGE 028/2015 de 01/09/2015 e outras 
iniciativas para racionalização de insumos de informática (papel sulfite e cartuchos de 
impressão) essa demanda deverá ser revista visando ao atendimento da necessidade 
atual.

No mês de Julho/2016 foi instalado o “Pool de impressoras” no térreo do Prédio 
I1 objetivando atender às necessidades acadêmicas e administrativas. Atribuição da 
EACH.

Proposta 10 - Parcialmente Atendida
Três quiosques para convivência da Comunidade (alunos, servidores docentes e 
servidores administrativos) - 1005 votos.
Status atual: Foram construídos dois quiosques. Um próximo ao prédio I4 e outro 
próximo ao prédio da Enfermagem. Atribuição da EACH, SEF e Prefeitura Área Capital-
Leste.

Proposta 11 - Atendida
Apoio para grupos de pesquisa (viagens de campo, apresentação de trabalhos, 
diárias para professor visitante e publicações) - 980 votos.
Status atual: A Direção disponibilizou recursos financeiros para a Comissão de Pesquisa 
da EACH atender as demandas, conforme priorização da própria comissão. Atribuição 
da CPq EACH.

Proposta 12 - Em análise
Uma sala de estudos para os alunos da Pós-Graduação com computadores - 954 
votos.
Status atual: Em análise. Atribuição da EACH.

Proposta 13 - Em análise
Aquisição de geradores de energia elétrica de emergência para alimentar 
equipamentos de pesquisa do prédio A3 - 935 votos.
Status atual: A Prefeitura Capital realizou estudo preliminar e cotações, cujo valor 
estimado da compra foi R$ 3.500.000,00. A administração considera que, neste 
momento, o único prédio da Escola que necessita de gerador é o A3 / Pesquisa. A 
compra do referido equipamento depende da disponibilidade de recursos financeiros 
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e das informações de carga dos equipamentos existentes e a serem instalados. O 
Comitê Gestor do prédio já foi informado. Atribuição da Prefeitura da Área Capital-
Leste.

Proposta 14 - Parcialmente atendida
120 Microcomputadores All-in-one para atender demandas dos Laboratórios de 
Informática - 923 votos.
Status atual: Foi adquirida parte deste número, não tendo havido disponibilidade de 
recursos financeiros para atender toda a quantidade demandada. Atribuição da EACH.

Proposta 15 - Atendida
Apoio financeiro para simpósios e congressos - 921 votos.
Status atual: A Direção disponibilizou recurso financeiro possível para as Comissões 
Estatutárias - Pesquisa, Graduação, Cultura e Extensão e Pós-Graduação - e para a 
Comissão de Relações Internacionais atenderem as demandas conforme priorização 
de cada comissão, dentro dos limites orçamentários. Atribuição da EACH.

Proposta 16 - Em análise
Melhoria na sinalização do Campus - 918 votos.
Status atual: A Prefeitura área Capital-Leste solicitou recurso financeiro no seu 
orçamento de 2018 para atendimento desta demanda. Atribuição da Prefeitura da 
Área Capital-Leste.

Proposta 17 – Atendida parcialmente
Ar-condicionado nos prédios - 891 votos.
Status atual: Equipamentos entregues e instalados nos seguintes locais: Laboratório 
de Microscopia, salas de estudo da biblioteca, sala da imprensa, entre outros. Outras 
demandas serão analisadas e verificadas a possibilidade de alocação de recursos no 
exercício 2018, pela nova gestão. Atribuição da EACH.

Proposta 18 - Em análise
Criação de espaço para convivência dos alunos - 875 votos.
Status atual: O espaço dos estudantes em caráter definitivo está previsto no Plano 
Diretor da área Capital-Leste do Campus. Atribuição da EACH e da SEF.

Proposta 19 - Parcialmente atendida
Reestruturação do atendimento da Biblioteca: filme de proteção solar (Insulfilm), ar 
condicionado, aumento das salas de estudo, reforma do balcão, novo layout para o 
serviço de referência, reforma do quadro de luz, aumento de tomadas e rede, tanto 
cabeada como também sem fio, serviço de guarda-volumes para a comunidade 
em geral, fora da biblioteca, modificação da porta de entrada do auditório 7, nova 
entrada para os auditórios 6 e 7, compra de um novo portão magnético para o 
atendimento; estantes deslizantes para os acervos; móveis para serem colocados 
embaixo das pias da copa e da sala de preservação; modificação da configuração das 
salas de administração da Biblioteca - 845 votos.
Status atual: Os itens ar-condicionado, filme de proteção solar e manutenção na porta 
de entrada foram atendidos. Para os demais itens poderá ser verificada a possibilidade 
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de alocação de recursos no exercício 2018. Atribuição da EACH.

Proposta 20 - Demanda em análise
Instalação de equipamento de ginástica ao ar livre - 828 votos.
Status atual: Deve ser definido junto ao Curso de Educação Física e Saúde e PUSP-CL 
para definição de projeto e convênio. Atribuição Prefeitura da Área Capital-Leste e 
EACH.

Ao fim da gestão, a própria comissão assessora redigiu conclusões de seu trabalho 
no período, reproduzidas a seguir.

“A experiência de participação da comunidade no orçamento da EACH, recebendo 
informações, podendo discutir e manifestar demandas para aplicação dos recursos 
na Escola foi muito importante tanto para a administração como para a comunidade. 
Sentimos que serviu, pelo menos para parte da comunidade, para restaurar a 
confiança após o drama da interdição e para aumentar a compreensão e engajamento 
da comunidade junto à solução de problemas de gestão. Através do processo interno 
de estabelecimento de diretrizes para a execução do orçamento e do trabalho externo 
de levantamento das demandas e diálogo direto foi possível à Diretoria compreender 
as necessidades da comunidade a partir do próprio processo de escuta. Por parte 
da comunidade de estudantes, docentes e funcionários, é possível dizer que todos 
tiveram oportunidade de contato com a realidade da administração, caracterizada 
pela escassez de recursos e despesas que não podem deixar de ser feitas, como em 
manutenção e infraestrutura, de modo que qualquer mudança no planejamento 
orçamentário deve ser bem discutida e bem executada. 

Também foi demonstrado que conhecer e participar do orçamento de instituições 
públicas é de grande valia para os gestores. Ao terem os dados orçamentários 
estudados e analisados, é possível obter ter ganhos de eficiência e de resultados, ao 
mesmo tempo que há maior legitimidade, levando a um fortalecimento institucional, 
além de fomentar práticas benéficas de cidadania. Por parte da comunidade, a 
participação reduz a visão paternalista com relação à administração pública, ao mesmo 
tempo que torna os participantes co-responsáveis pelos resultados. Essa experiência 
ensina também que práticas de gestão abertas como essa, reforçam as relações de 
confiança e minimizam potenciais conflitos decorrentes da distribuição desigual de 
informação ou da existência de eventuais privilégios. Nesse sentido, um dos resultados 
mais importantes foi a transparência. Atualmente o sistema de acompanhamento 
da execução orçamentária é acessível online e em tempo real; a EACH possui uma 
página de transparência onde estão disponíveis relatórios ambientais, financeiros e 
de gestão, de modo a oferecer de maneira pública e prática os principais dados para 
acompanhamento da gestão.”



EACH - USP – Relatório de Gestão 2014-2018     113

V.3. Convênios
A Unidade tem uma grande quantidade de convênios e acordos de cooperação, 

de várias naturezas, conforme pode ser visto no quadro abaixo.

Convênios 2014 2015 2016 2017
Estágio 75 208 229 178
Acordo de Cooperação - - 1 4
Acadêmico Nacional - Pesquisa 4 1 1
Acadêmico Nacional - Cultura e Extensão 1 2 1 1
Acadêmico Internacional 4 14 9 2
Acadêmico Internacional - Dupla Titulação Mestrado 2 - 1 -
Convênio - 1 - -
Protocolo de Intenções - - 1 3
USP CONTRATADA - - 1 -
Total 86 225 244 189
Convalidações 458 1079 3 1

V.4. Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP/FAPESP)
Este é o setor responsável por colaborar e dar suporte/apoio ao corpo docente da 

Unidade, no que diz respeito à realização das atividades administrativas relacionadas 
aos projetos de pesquisa financiados pela FAPESP.

Após a realização de treinamentos feitos por alguns funcionários na FAPESP, a EACH 
deu início, no 1º semestre de 2015, a uma iniciativa denominada Escritório Piloto 
de Apoio ao Pesquisador. Nesta etapa, os funcionários deveriam acompanhar alguns 
Projetos de Pesquisa FAPESP, e contariam com a colaboração dos pesquisadores 
responsáveis, para que tivessem a oportunidade de conhecer efetivamente aquelas 
rotinas de trabalho e de atividades que viriam a executar futuramente (o objetivo 
foi aproveitar a experiência e o conhecimento prévios que estes pesquisadores já 
possuíam na administração e execução de seus próprios Projetos).

No 1º semestre de 2016, a EACH resolveu efetivar o seu Escritório Institucional 
de Apoio ao pesquisador, mantendo inicialmente um funcionário exclusivo para 
a realização de suas atividades. O EAIP-EACH está vinculado à Assistência Técnica 
Financeira da Unidade, com a responsabilidade de prestar esta assessoria tão 
fundamental e relevante para o Corpo Docente, na expectativa de que este 
possa concentrar-se cada vez mais em suas atividades fins, de ensino e pesquisa 
fundamentalmente. Entretanto, o pesquisador não é obrigado a adotar este serviço, 
ou seja, sua adesão ao mesmo é voluntária. Em junho de 2016, o EAIP-EACH recebeu 
a visita da FAPESP para conhecimento e intercâmbio de informações.

A seguir, são apresentadas informações sobre o Escritório e suas atividades.

Responsável EAIP-EACH: Líndon de Souza Guimarães

Sítio eletrônico: http://www5.each.usp.br/apresentacao-eaip/

Atendimento ao Pesquisador:



114

1) Orçamento, Compra, Recebimento, Organização de Notas e Recibos, Pagamento, 
Patrimônio Inicial, Prestação de Contas, Patrimônio Definitivo.

2) Execução da RTI-Fapesp.

3) Gerar Estatísticas de Desempenho e Dados sobre Projetos e Bolsas da Unidade.

4) Prospecção e Divulgação de oportunidades de fomento/financiamento (Editais, 
Chamadas etc.).

5) Informar Fornecedores utilizados pelo Setor de Compras da Unidade caso o 
Pesquisador sinta necessidade.

6) Funcionalidades de um Ponto de Apoio Fapesp: atividades de expediente/banco; 
tramitação e assinaturas de documentos.

Estatísticas de Atendimento:

1) Projetos em análise para entrar no EAIP: 11.

2) Projetos atendidos atualmente: 05 FAPESP + 01 FUSP Finep.

3) Projetos já atendidos pelo EAIP: 05 + RTI.

4) Auxílio com esclarecimentos diversos junto a Pesquisadores, Docentes e Discentes.

5) Organização e Auxílio na elaboração do Orçamento EACH.
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 VI. GESTÃO DAS QUESTÕES  
  AMBIENTAIS



Foto da página anterior: Cerejeira em flor no jardim do edifício I1. Faz parte de um conjunto   
  de árvores da espécie, que tem sido palco de celebrações espontâneas da primavera na    
  EACH. 
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VI. GESTÃO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS

No âmbito da EACH, a vice-diretora, Profa. Dra. Neli Aparecida de Mello-Théry 
passou, logo no início da gestão, a representar a diretoria da Unidade no tratamento 
das questões ambientais, interna e externamente. Um marco importante foi a criação 
do Grupo Ambiental da EACH, em maio de 2015. A Profa. Neli coordenou este GT e 
elaborou o texto deste item.

Antes de relatar o que se passou desde a criação do Grupo de Trabalho Ambiental 
da EACH é necessário resgatar que, após a deposição dos 109 mil m3 de terra sem 
certificação de origem e toda a mobilização da comunidade eachiana contra o crime 
ambiental, a Reitoria estabeleceu uma Comissão Ambiental e um Grupo de Trabalho 
Técnico Permanente, em 28 de novembro de 2013, nos quais não havia representação 
da EACH.

A partir da posse do novo reitorado, a Comissão e o GTTP foram convidados a 
conhecer as decisões da instituição para o tratamento da situação de concentração do 
gás metano assim como da terra com contaminantes e sem certificação de origem e 
do encaminhamento de ações de gestão da problemática ambiental. A vice-diretoria 
também foi convidada a participar das reuniões, representando a direção da Escola. 
O superintendente da Superintendência do Espaço Físico (SEF) assumiu o papel do 
representante da USP junto ao Ministério Público e à Cetesb.

Durante o ano de 2014 as diversas reuniões realizadas tinham como objetivo 
principal informar os passos tomados e, desde o início ficou reconhecível o ambiente 
de tensão entre as partes. Destacaram-se a visita à área Capital-Leste do Campus 
durante a interdição (21 de fevereiro de 2014), com a presença do Reitor e do grupo 
de especialistas que o assessorava: Profs. Drs. Paulo Hilário Nascimento Saldiva 
(Faculdade de Medicina), Ana Maria Nusdeo (Faculdade de Direito), Eugênio Foresti 
(Escola de Engenharia de São Carlos), o procurador geral da Universidade, Gustavo 
Ferraz de Campos Mônaco, a superintendente jurídica, Maria Paula Dallari Bucci, e o 
superintendente da SEF, Osvaldo Nakao.

Ainda naquele ano,  realizou-se, em 11 de junho, na Faculdade de Medicina da USP, 
o “Seminário sobre Contaminantes ambientais, Risco à Saúde e a Biorremediação: o 
caso do Campus da EACH”

No decorrer do ano a diretora da EACH solicitou a reedição das portarias, e, um ano 
depois, a SEF informou não haver mais necessidade de recriação das duas instâncias.

Relatório-síntese das Atividades do Grupo de Trabalho Ambiental da EACH

A Portaria EACH 020/2015 de 15/05/2015, alterada pela Portaria EACH 027/17, de 
11/05/2017 (ambas disponíveis na área referente ao GT Ambiental em http://www5.
each.usp.br/comissoes-assessoras/), criou o Grupo de Trabalho Ambiental da EACH, 
com diversos objetivos e atribuições; foi presidida pela professora Neli Aparecida de 
Mello-Théry. Seu relatório para o período até o fim desta gestão da Diretoria encontra-
se em http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/gestao-das-questoes-
ambientais-06-fev-2018_final_completo.pdf.
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Dentre suas atribuições, destacamos as seguintes: 

     a)   estabelecer propostas de ações visando a melhoria da qualidade ambiental e 
de bem-estar dos usuários da EACH; 

b) acompanhar o cumprimento das exigências constantes na Licença Ambiental 
de Operação 2118/2012; 

c) contribuir na difusão das ações realizadas, por meio dos objetivos estabelecidos 
na portaria.

Dois direcionamentos orientaram os trabalhos deste Grupo. No primeiro, os 
participantes optaram por identificar o conjunto de problemas existentes na EACH, 
classificá-los segundo o grau de governabilidade sobre as possíveis soluções e 
estabelecer os responsáveis por assunto, com vistas à elaboração de propostas de 
ação a serem apresentadas para a Diretoria. O segundo visou articular ações de 
formação (graduação ou pós), extensão e pesquisa. Para valorizar este direcionamento 
incluímos bolsistas e/ou estagiários, estimulamos pesquisas de iniciação científica, 
mestrado ou doutoramento e convidamos representantes discentes de graduações 
e pós-graduações e setores administrativos/comissões alinhados com os temas e 
objetivos do GT.

Entre os anos de 2015 e 2017 foram realizadas reuniões com frequência e 
periodicidade, nas seguintes datas: 15/maio/15; 12/junho/15; 24/agosto/15; 01/
outubro/15; 26/novembro/15; 28/abril/16; 13/junho/16; 01/setembro/16; 3/
dezembro/16; 24/abril/17 e 18/setembro/17. No decorrer do ano de 2017 os trabalhos 
desenvolvidos foram concentrados em dois subgrupos, o de elaboração do plano de 
gestão dos resíduos sólidos e o de revegetação da área, tendo sido realizadas várias 
reuniões entre seus membros e para as quais foram convidados servidores técnico-
administrativos, para que tomassem conhecimento dos processos e pudessem 
aportar sugestões.

Reuniões temáticas públicas: Similarmente, durante este mesmo período foram 
realizadas pelo Grupo de Trabalho Ambiental reuniões temáticas abertas ao público, 
presencialmente e por  Internet Procol Televison (IPTV), nas seguintes datas e com 
temas:

16/junho/2015 - EACH: Reunião temática ambiental. Visando a divulgação de 
informações gerais e andamento dos processos (instalação dos sistemas de ventilação 
de gases e analises da terra na área AI-01) bem como o estabelecimento de diálogos 
entre os diversos segmentos da nossa comunidade (funcionários, docentes e alunos).

06/agosto/2015 – EACH: Apresentação da Linha Jade da CPTM. Matutino: 10h00 
às 12h00 e Noturno: 19h00 às 21h00.

25/maio/2017 - Apresentação dos resultados das análises da área AI-02 feitas pela 
ConAm em maio de 2017, presencialmente e por IPTV.

Cabe ressaltar que as informações relacionadas as questões ambientais da EACH 
foram disponibilizadas na página de internet da EACH, sob o título: Segurança 
Ambiental, em http://www5.each.usp.br/questoes-ambientais/.
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Prioridades

Foram elencados os seguintes subtemas: i) bem-estar da comunidade interna, 
ii) situação das edificações (infiltrações e furos nos telhados e gás metano sob os 
prédios), iii) falta de vegetação na área interna, iv) qualidade do ar, da água, do solo 
e ruídos, v) geração e gestão de resíduos, vi) transportes, vii) participação no plano 
diretor para área Capital-Leste.

O GT analisou sua capacidade de atuação sobre cada um destes temas e considerou 
sua governabilidade sobre os mesmos, classificando-os de alta a baixa e priorizou sua 
atuação nos seguintes temas: 

a) qualidade da água (pela realização de limpeza e de análise de qualidade 
semestralmente e análise de sua potabilidade), qualidade do ar (gás metano liberado 
pelo solo, poeira das obras e da estrada, liberação de poluentes da fábrica Owens 
Illinois),  identificação e atuação junto às fontes geradoras de ruídos (monotrilho 
da CPTM, obras na rodovia Ayrton Senna), alimentação (oferta reduzida e pouca 
diversidade de alimentos), aumento da vegetação interna (transplante de árvores 
que seriam cortadas pela CPTM, projeto de enriquecimento e densificação de áreas 
vegetadas e identificação de novos pontos para plantio);

b) transparência na divulgação de todas as informações sobre todas as 
investigações a respeito da contaminação do aterro central por PCB e da área da 
chaminé;

c) elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos (requisito para a licença 
ambiental de operação);

d) participação na elaboração do plano diretor da área leste do Campus capital 
junto à SEF.

No período em que se discutiu as prioridades para o orçamento da EACH a 
comunidade destacou a importância da descontaminação dos solos afetados, 
da remoção das terras contaminadas e do saneamento do campus, assim como a 
necessidade do plantio de árvores. 

A qualidade ambiental na EACH envolve as questões de água, ar e vegetação e 
pode ser desdobrada em:

Água 

Foram realizados contatos com a SABESP para a análise semestral da potabilidade, 
seguindo as obrigações previstas no anexo 7 a 10 da Portaria 29/14 do Ministério da 
Saúde. Da mesma maneira, a limpeza, análise da água da caixa foi realizada a cada 6 
meses. Todos os resultados estão no portal da Unidade: http://www5.each.usp.br/
agua/.

Gás metano produzido no subsolo 

Desde 2014, o gás metano produzido no subsolo do Campus por processos 
decorrentes da decomposição de antigos depósitos de matéria orgânica é monitorado 
em potenciais pontos de acúmulo sob as lajes nos pavimentos térreos dos prédios. 
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Os relatórios mensais e trimestrais oriundos do contrato de monitoramento da SEF 
com a Weber Ambiental são adicionados no sítio eletrônico e divulgados por e-mail 
(http://www5.each.usp.br/gas-metano/). Da mesma maneira, a pesquisa do Prof. Dr. 
Carlos Mendonça (IAG/USP) também foi disponibilizada à população.

Poeira das obras e da estrada 

Foram realizadas reuniões entre o Departamento de Meio Ambiente da CPTM e a 
EACH para a solicitação de informações e organização de encontro com a comunidade. 
Realizou-se, no dia 09/08/2015, na EACH, uma reunião aberta com a CPTM. 

A área AI-03 foi cedida provisoriamente para a responsabilidade da CPTM.

Ruídos

Ruídos gerados pela linha do trem (linha 12 – Safira), pelas obras da linha (13 – 
Jade), pela rodovia Ayrton Senna e pelas fábricas Arcelor Mittal e Owens Illinois. Foram 
realizadas diversas reuniões com a CPTM e a instituição foi convidada a participar em 
uma reunião aberta para toda comunidade da EACH, o que ocorreu no dia 06 de 
agosto de 2015.

Uso e adensamento da vegetação interna
Dentre as primeiras ações destacamos o transplante de 74 árvores da APP de 

margens de corpos hídricos, que é a área de construção da linha Jade e de servidão 
(40 metros) da CPTM.

No âmbito da comemoração dos 10 anos da EACH foi realizado o plantio de 20 
árvores por funcionários, docentes e alunos, representando os cursos e as comissões 
estatutárias, em locais previamente identificado e lançado um concurso para o 
reaproveitamento de troncos de madeira para o mobiliário urbano.

Elaboração de um projeto de revegetação (plantio de 300 árvores, com DAP 
distintos) envolvendo docentes e alunos de Gestão Ambiental e de Lazer e Turismo. O 
projeto foi aprovado pela  Superintêdencia de Gestão Ambiental (SGA) que destinou 
recursos da ordem de 52 mil reais para compra das mudas, plantio e manutenção por 
dois anos (de 2017 a 2019).

Propostas relacionadas ao bem-estar geral em questões de alimentação e de 
infraestrutura.

Monitoramento de gás metano



Alimentação

   Para levantamento dos problemas foi disponibilizado um questionário online, 
permitindo identificar os questionamentos a respeito das ofertas existentes e os 
anseios de diversificação da comunidade (899 respostas, 94% favoráveis à implantação 
das máquinas; lanche natural (75,1%), chocolates (65,4%), chocolate quente (65,2%) 
e barrinhas de cereais (60,6%) foram os itens preferidos e 78,8% favoráveis ao uso 
do cartão de débito). Resultante desta consulta foram desenvolvidos procedimentos 
para a instalação de vending machines. 

O processo para o estabelecimento de regras e de preparação do edital para 
licitação foi bastante lento, tendo sido a licitação vencedora e a empresa fornecedora 
foi escolhida em janeiro de 2018.

 Foi realizada uma feira orgânica e um seminário sobre Segurança Alimentar e 
Desenvolvimento, com o objetivo de debater e difundir ideias a respeito dos benefícios 
de alimentação saudável: como comer ativamente. A feira contou com duas empresas 
de feirantes orgânicos participantes da Associação Curral e durante a mesma foi 
aplicado um questionário com perguntas a respeito da organização, dos produtos, das 
rodas de conversa que ocorreram e da divulgação. A organização destes dois eventos 
contou com a participação de discentes de Gestão Ambiental.

Vários debates foram realizados a respeito de alternativas alimentares, 
especialmente a serem oferecidas na nova lanchonete que foi instalada, em 2017, no 
saguão dos auditórios e também para a nova licitação da atual lanchonete.

Infraestrutura: gás metano sob os prédios, pombos e infiltração
A respeito do gás metano, realizou-se o acompanhamento das medições da Weber 

Ambiental (contrato de monitoramento do gás metano pela SEF).

Foram organizadas palestras da equipe da Weber Ambiental para apresentação 
do sistema de monitoramento (identificação e diferenciação de tipos de poços, 
metodologia adotada, equipamentos de medição, conteúdo dos relatórios).

Houve a divulgação de todos os relatórios mensais e trimestrais de medições do 
metano, via e-mails oficiais, em Boletins e no portal da EACH, disponíveis em http://
www5.each.usp.br/gas-metano/.

Sobre a presença de pombos, houve acompanhamento de todas as ações 
administrativas e operacionais realizadas para impedir que pombos fizessem ninhos nas 
estruturas dos prédios, o que envolveu a empresa contratada para os procedimentos 
periódicos de desinsetização, desratização e descolumbização, com ações adotadas 
sempre que havia novos eventos de entrada de pombos nos prédios.

O GT Ambiental foi bastante participativo no acompanhamento das providências 
relacionadas ao gás metano e substâncias contaminantes pelos órgãos responsáveis, 
e assumiu a responsabilidade pela elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos, 
um dos itens obrigatórios para a renovação da licença ambiental. A renovação da 
licença de operação número 2426 foi expedida em 15 de janeiro de 2018 e é válida por 
sete anos, e pode ser visualizada em http://www5.each.usp.br/licenca-ambiental/.
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Plano de gestão de resíduos sólidos

O diagnóstico a respeito de resíduos identificou a geração de materiais como 
geradores os laboratórios, biológicos, comuns, vegetais e recicláveis e a metodologia 
de descarte dos mesmos (descarte de resíduos biológicos pela ECOURBS), a coleta do 
lixo reciclável e comum pela prefeitura do Campus da cidade universitária, a coleta 
seletiva de lâmpadas e a separação dos planos de gestão de resíduos da EACH e do 
Campus universitário Armando Salles de Oliveira). Alguns contratos foram alterados 
ao longo dos 4 anos, alguns deles passando diretamente para a administração da 
EACH.

O plano de gestão de resíduos sólidos, condicionante para a renovação da licença 
ambiental, foi coordenado pelo GT Ambiental e prefeitura da área leste, e realizado 
por uma equipe constituída de docentes e discentes dos cursos de Gestão Ambiental 
e Ciências da Natureza. O mesmo recebeu contribuições da SGA e SEF que foram 
incorporadas ao plano. Na última semana de julho 2017 o plano foi entregue à 
SEF para encaminhamento à CETESB. Enquanto aguarda-se a vistoria e parecer do 
setor responsável na CETESB, a equipe permanece detalhando as metas e ações a 
serem desenvolvidas pela prefeitura e pela EACH. Encontra-se no sítio eletrônico 
da EACH e pode ser obtido através do link: http://www5.each.usp.br/wp-content/
uploads/2015/12/PGRS-USP-Leste-04.08.2017-Vers%C3%A3o-Final-CETESB.pdf.

Plano Diretor 

Foi um compromisso desta gestão a EACH estabelecer suas necessidades para o 
Plano Diretor da Área Capital-Leste do Campus. Porém, a elaboração do mesmo é 
de responsabilidade da Superintendência do Espaço Físico. Houve uma demanda e 
requisição de informações pela Superintendência, e adotou-se uma postura mais 
ativa, convidando a SEF para apresentar suas premissas e discuti-las com o grupo. 
Numerosas reuniões foram realizadas, a maioria delas na própria EACH, com os 
responsáveis da SEF e com o representante da Escola Politécnica (EP) da USP.

O principal argumento sempre foi a demanda para novos prédios visto que a 
própria universidade não tinha ainda concluído o processo de instalação da EACH. 

Depois de várias visitas e de demandas apresentadas, a partir do trabalho da 
Grupo de Trabalho e da Comissão Assessora do Espaço Físico do CTA, demandas 
da EACH foram consolidadas, atendendo às necessidades definidas anteriormente, 
e aprovadas no âmbito do CTA. Em síntese, novas construções (um prédio para 
docentes, um prédio para estudantes, laboratórios de Têxtil e Moda) permitirão a 
alocação o reposicionamento de várias instalações e atividades). Ainda no processo 
do Plano Diretor, foi inserida a necessidade de localizar as áreas para a revegetação.  
Na demanda da EACH, manteve-se a piscina, com prioridade, o Centro de Atenção 
Integrada à Saúde da Mulher, o Centro Dia do Idoso e a Casa da Ciência. 
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Contaminantes no solo

Área AI-01 

Relatórios de investigação e análise das substâncias contaminantes da área AI-01, 
realizado pela SERVMAR em 2014/2015 e entregue pela SEF à EACH. 

Os pareceres técnicos da CETESB e do Ministério Público foram divulgados à 
comunidade tanto por e-mail (Boletins) como pelo sítio eletrônico http://www5.each.
usp.br/solo/.

Áreas AI-02 e AI-03

As áreas AI-02 e AI-03 foram investigadas pela ConAm, incluindo estudo 
hidroquímico e contaminantes. Uma reunião aberta foi realizada no dia 25 de maio 
de 2017, especialmente organizada para dar explicações detalhadas dos processos 
e metodologias utilizadas e os resultados apontados pelas análises para toda 
comunidade interna da EACH.

Os resultados estão disponíveis em: http://www5.each.usp.br/solo/.

Grupos de trabalho da Superintendência de Gestão Ambiental

a) Participação no GT de áreas verdes da SGA com o objetivo de propor a política 
de áreas verdes para toda a Universidade.

b) Convite ao GT Áreas Verdes para conhecer a área Capital-Leste, visando ao 
reconhecimento da situação local, com vistas à inclusão de elementos importantes 
para recuperação de vegetação. Realizou-se reunião de trabalho visando à articulação 
da candidatura da EACH como área de implementação de projeto piloto de incremento 
de áreas verdes nos campi da USP e que serviu também para estabelecer as áreas 
prioritárias para plantio de árvores.

Mapas de Risco e Planos de contingência e comunicação

O GT Ambiental discutiu sua participação com os integrantes da CIPA e faz parte da 
estrutura de governança dos planos de contingência e comunicação.  Assim, desen-
volveu ações para: articular com a CIPA na difusão dos mapas de risco nos distintos 
prédios e ambientes da EACH e para participar no treinamento dos planos de contin-
gência e comunicação, como ator da estrutura de governança. Maiores informações 
estão em: http://www5.each.usp.br/planos-de-contingencia-e-comunicacao/.

Os processos gerados contra a Universidade também mereceram a atenção do GT, 
embora não fosse parte de sua atribuição, mas, por estarem, os mesmos, vinculados 
ao crime ambiental não solucionado.

Processo: 1011905-69.2013.8.26.0053

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Poluição

Data: 18/11/2013
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Situação: Processo aberto pelo Ministério Público -SP contra USP. Juiz arbitra 
os honorários provisórios de Perito Judicial em R$ 48.000,00, que deverão ser 
depositados pelo Ministério Público, autor da ação. Ministério Público recorre e 
recusa o pagamento. Aguardando decisão do Juiz. Em Andamento.

Processo: 1052484-25.2014.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum

Assunto: Indenização por Dano Moral

Data: 12/12/2014

Situação: Processo aberto por aluna contra EACH/USP.

Decisão: Julgado Improcedente em 01/11/2017.

Processo: 1011228-05.2014.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum

Assunto: Indenização por Dano Ambiental / Indenização por Dano Moral

Data: 21/03/2014

Situação: Processo aberto por 06 (seis) docentes EACH contra USP. Em andamento.

Processo: 1030072-03.2014.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum

Assunto: Indenização por Dano Moral / Adicional de Insalubridade, Adicional de 
Periculosidade

Data: 23/07/2014

Situação: Processo aberto por 02 (dois) docentes EACH contra USP. Em andamento.

Considera-se que o GT Ambiental tenha cumprido as atribuições para as quais foi 
criado, assessorando a Diretoria da EACH em todos os assuntos relacionados com a 
questão ambiental, ainda que fossem, em sua maior parte, de responsabilidade da 
Prefeitura da Área Capital-Leste do Campus e da SEF.



 VII. GESTÃO DA 
    INFRAESTRUTURA



Foto da página anterior: Treinamento relacionado ao Plano de Contingência da Unidade.
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VII. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA 

Uma estrutura peculiar da EACH é a Assistência Técnica de Infraestrutura (ATInfra), 
criada no início da implantação, devido à necessidade de centralização de toda a 
problemática infraestrutural da Unidade. Esta Assistência é diretamente responsável 
pela conservação, manutenção preventiva e corretiva de 20 edificações, com uma 
área construída de mais de 50.000 m2, que necessita de constantes verificações e 
encaminhamentos de complexa manutenção predial e ambiental, em estreita 
integração com a Prefeitura da Área Leste-Capital e da CUASO (Cidade Universitária 
Armando Salles Oliveira) e outros órgãos da USP, bem como com empresas de prestação 
de serviços. Tem como seções subordinadas a de Manutenção e Serviços Gerais e a 
de Transportes, além da Seção de Segurança, desativada. As questões de vigilância 
e de conservação e limpeza são tratadas pela Assistência, que cuida diretamente da 
gestão dos contratos tercerizados. O funcionário Luciano Piccoli, por sua experiência 
e conhecimento da infraestrutura e funcionamento da Unidade deste sua construção, 
foi indicado para o cargo.

Esta Assistência faz também a gestão, execução e coordenação de equipes de 
projetos e de engenharia referentes a obras civis, de infraestrutura urbana (água, 
esgoto, drenagem e resíduos), e instalações (elétricas, telefonia), além de fazer 
estudos e avaliação de técnicas de execução, levantamento dos recursos necessários 
e outros requisitos, possibilitando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a 
legislação e objetivos definidos pela Unidade. Deve, ainda, verificar as necessidades 
de infraestrutura de toda a comunidade, incluindo grupos de pesquisas, cursos, 
setores operacionais e administrativos, elaborar propostas técnicas e acompanhar o 
desenvolvimento da execução dos projetos. A ATInfra também coordena e acompanha 
equipes terceirizadas, prestadores de serviços, e os estudos ambientais para análise 
dos projetos em órgãos de regulamentação (CETESB) devido ao passivo ambiental.

Os itens seguintes foram destacados no âmbito da Infraestrutura da EACH, 
indicando ações, encaminhamentos e iniciativas para melhoria, ressaltando que a 
parte relativa à Informática, considerada importante aspecto de infraestrutura, não 
está ligada à ATInfra, mas vincula-se diretamente à Diretoria, por meio da Seção 
Técnica de Informática e da Comissão de Informática (assessora da Diretoria).

Vista do campus: Caixa d’água e espaço de convívio no Conjunto  Didático Inicial.  
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VII.1. Manutenção Predial
A EACH e a área do Campus permaneceram alguns anos sem manutenção adequada. 

Encontramos, em 2014, os telhados em péssima situação, e pudemos contar com 
a SEF, que assumiu, ainda nos primeiros meses da gestão, a reforma de todos os 
telhados dos prédios da EACH; por se tratar de obra de grande monta, com previsão 
de custo de mais de 3 milhões de reais, à época, o trabalho está sendo feito em partes, 
tendo sido completado, até fim de 2017, o conjunto de telhados dos blocos B1, B2 e 
B3, Administração/Biblioteca, e alguns trabalhos paliativos, enquanto se aguarda o 
trabalho definitivo para as demais edificações.

Outro trabalho importante de infraestrutura assumido pela SEF, descrito em item 
específico, foi a substituição da tubulação enterrada da rede de água para alimentação 
dos hidrantes, em 2016.

Várias obras de menor porte foram assumidas pela própria EACH, como reforma do 
anfiteatro 3, transformação de um sanitário não utilizado em central de refrigeração 
para os laboratórios de pesquisa (já finalizada), transformação de outro sanitário 
também desnecessário em laboratório de pesquisa (já planejada), transformação de 
sanitários do I1 em vestiário (finalizada), instalação de bancos em áreas internas e 
externas dos prédios.

A substituição de alguns itens na constante busca por economia de recursos foi 
feita no âmbito da iluminação com a progressiva troca das lâmpadas convencionais 
incandescentes/fluorescentes por lâmpadas LED; a EACH foi pioneira, na USP, nesta 
substituição, beneficiando a Unidade com as várias vantagens, que vão desde a 
economia de consumo de energia elétrica, até a frequência de troca, que chega a ser 
10 a 50 vezes menor, o menor dano ambiental à saúde humana e à conservação de 
objetos atingidos pela iluminação, a facilidade de descarte, pois lâmpadas LED são 
tratadas como lixo comum, e a dispensa de instalação de reatores, trazendo ainda 
mais economia na instalação e na manutenção.

Também foi iniciada a instalação de secadores elétricos de mão, de reconhecida 
economia de recursos humanos e de recursos naturais em relação ao uso de toalhas 
de papel. Cem unidades foram adquiridas, grande parte já instalada.

Quiosque para convívio social.
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Com relação aos contratos terceirizados (vigilância patrimonial e conservação e 
limpeza), a ATInfra participa da gestão interna dos serviços, dentro do escopo dos 
contratos centralizados na Reitoria. Com as sucessivas modificações nos contratos, 
ano a ano, cabe à Unidade reorganizar o atendimento com os recursos humanos 
disponíveis. No que tange à Vigilância Patrimonial, a EACH contava, em janeiro de 
2018, com dez postos no período diurno e 12 no período noturno, o que não tem sido 
considerado suficiente, dadas as dimensões dos edifícios e a distância entre eles. Na 
área de conservação e limpeza, nestes quatro anos passamos de 72 colaboradores 
para 20 apenas; o trabalho precisou ser reorganizado, ano a ano, conforme o contrato 
centralizado era modificado; todas as áreas continuam a ser limpas, mas com menor 
frequência, que foi recalculada visando ao melhor atendimento possível na atual 
conjuntura.

VII.2. Transportes

A Seção de Transportes da EACH atende a uma extensa série de atividades 
acadêmicas e administrativas com necessidades de deslocamento de pessoas, 
materiais e equipamentos, necessidades estas ampliadas por estar a Unidade distante 
da Cidade Universitária, conforme quadro abaixo. 

Setor Atividade Periodicidade
Administração: protocolo, 
tesouraria, compras, 
diretoria e vice-diretoria

Malote, serviço de correios e bancos, compra de 
materiais, transporte de servidores para cursos e 
reuniões e atendimento da administração.

diário

Cursos da EACH Viagens didáticas, visitas técnicas e locomoção para 
eventos.

mensal

Laboratórios de Pesquisa Pesquisa de campo, compra e transporte de materiais 
e equipamentos.

mensal

Biblioteca Transporte de malotes (livros revistas e periódicos). semanal
Assistências Técnicas: 
manutenção, apoio 
acadêmico, graduação, 
pós-graduação e cultura e 
extensão

Transporte de servidores para cursos e reuniões, 
compra de materiais, entrega e retirada de 
documentos. Obs: A EACH não mais faz transporte 
de docentes para participação em bancas, defesa de 
teses ou dissertações.

semanal

Prefeitura Área Capital-
Leste

Retirada de produtos alimentícios no Bandejão 
Central.

semanal

Serviço Social Visitas semestrais a membros da comunidade 
atendidos (programas assistências).

semestral

Incubadora Transporte de professores e alunos para eventos. mensal
Banca da Ciência Transporte de educadores, alunos, materiais e 

equipamentos para feiras e eventos.
mensal

Os custos de manutenção dos serviços de transporte são relativamente altos, tendo 
sido adotadas, progressivamente, algumas ações para otimização e economia, além 
do enfrentamento da progressiva perda de recursos humanos (PIDV e transferências), 
de recursos materiais (desgaste dos veículos de viagem) e de questões administrativas 
e financeiras como conflito de datas para viagens didáticas e outros deslocamentos, 
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limite de carga horária de trabalho dos motoristas, limite de valores para diárias para 
motoristas. 

Assim, a EACH providenciou  um contrato com uma empresa de táxi para 
atendimento de deslocamento de pessoas, por necessidade absoluta de serviço, 
possibilitando agendamento independente dos outros deslocamentos, e com um 
contrato com uma empresa de ônibus, permitindo o atendimento completo das 
viagens didáticas da Unidade, solucionando os problemas operacionais e trabalhistas 
que dificultavam ou mesmo impediam o atendimento total das necessidades de 
transporte. Cumpre destacar que a EACH também utiliza, sempre que possível, o 
pool de transportes criado pela Reitoria, que centraliza, na Cidade Universitária, uma 
frota unificada de veículos oficiais para atender à demanda de transporte de todas as 
Unidades da USP, e assim reduzir despesas e amenizar os efeitos da crise financeira.

No início do período a que se refere este relatório, a EACH contava com a seguinte 
frota:

- Dois ônibus rodoviários para 44 passageiros (veículos próprios);  

- Dois micro ônibus com capacidade de 25 passageiros cada (veículos próprios);

- Uma pick-up cabine dupla para uso em pesquisa de campo (veículo próprio);

- Um caminhão baú de médio porte (veículo próprio);

- Três peruas Palio Weekend (veículos locados);

- Uma perua Kombi (veículo locado).

- Uma ambulância (veículo locado).

- Um veículo Fiat Linea para uso da diretoria (veículo locado).

Durante esta gestão, os procedimentos visando à desoneração da Unidade com 
custos desnecessários levou à transferência de um ônibus rodoviário para o pool 
central, à devolução do veículo destinado ao uso da Diretoria e à transferência da 
ambulância, que não tinha condições de uso na EACH, para o Hospital Universitário. 

Além disso, outra providência importante para aperfeiçoamento da Seção e do 
atendimento às viagens didáticas foi a regulamentação das normas e procedimentos 
para a realização de atividades didáticas externas à EACH previstas em disciplinas de 
Graduação, por meio da Portaria 37/17, de 29/06/2017 (http://www5.each.usp.br/
wp-content/uploads/2017/06/Portaria-EACH-37-2017-Normas-e-Procedimentos-
para-realiza%C3%A7%C3%A3o-de-aulas-de-campo-e-viagens-did%C3%A1ticas.pdf), 
que não se restringe a aspectos de transporte.

Durante o primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2014, a demanda 
por serviços de transporte foi expressivamente aumentada, devido à necessidade de 
deslocar uma grande quantidade de materiais, livros, equipamentos, documentos, 
móveis, entre outros itens, para os diversos locais indicados no capítulo Primeiros 
Desafios, tanto num sentido, retirando os itens necessários da EACH, como no outro, 
retornando-os à Unidade. Nos três anos seguintes, o registro de atividades indica os 
seguintes números: 378 em 2015, 405 em 2016 e 540 em 2017.
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Não obstante as melhorias promovidas com os procedimentos e contratos 
descritos, a Seção ainda carece de mais recursos para que as manutenções preventiva 
e corretiva dos veículos sejam feitas com melhor planejamento. 

  
VII.3. Informática

A complexidade e importância da Informática na vida acadêmica e administrativa 
de uma unidade universitária é plenamente reconhecida e o fato da EACH contar com 
pessoal especializado facilita, muitas vezes, o reconhecimento de problemas ou de 
oportunidades de melhorias, de modo que esta gestão criou a Comissão de Informática 
(CI), assessora da Diretoria, em 9 de dezembro de 2014 por meio da Portaria 052/14, 
com alterações pelas portarias 036/15, 009/16 e 036/16, acessíveis em http://
www5.each.usp.br/comissoes-assessoras/, juntamente com demais documentos da 
Comissão. 

A Comissão, presidida inicialmente pela Profa. Fátima de Lourdes S. N. Marques, 
e depois pela Profa. Isabel Cristina Italiano, pôde trabalhar em diversas frentes, 
em colaboração com a Seção Técnica de Informática, sempre buscando resolver as 
questões e esclarecer os usuários, tendo sido muito bem avaliada neste tempo de 
existência. O texto a seguir indica um sumário de atividades conduzidas no período de 
dezembro de 2015 a dezembro de 2017. 

Revistas Científicas: com auxílio da Superintendência de Tecnologia de Informação 
(STI) e do SIBi, a CI finalizou em 2016 a instalação de um servidor para abrigar a Revista 
de Psicologia Política e a migração de seu conteúdo, do sitio anterior.

Portal Internet da EACH: em conjunto com o Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação, 
a CI estudou plataformas computacionais e propôs diferentes abordagens de 
visualização para o novo portal da EACH. Como resultado, o novo portal, muito mais 
funcional e completo, entrou em funcionamento em 2016.

Atualização da Rede Sem fio: a CI conduziu um levantamento abrangente e 
exaustivo sobre as necessidades de equipamentos para atender a demanda da EACH 
no período de 5 anos futuros. Também conseguiu o compromisso da Superintendência 
de Tecnologia de Informação (STI) para subsidiar as despesas de 50% do valor previsto 
para executar a atualização necessária. A CI acompanhou a atualização de todos os 
pontos de acesso internos com os equipamentos fornecidos pela STI e auxiliou na 
definição de locais onde instalar os pontos de acesso externos, acompanhando seu 
recebimento e instalação. A atualização da rede foi completada em 2017, com visível 
melhoria no desempenho, declarada por usuários docentes, discentes e funcionários.

A CI definiu e acompanhou a estratégia de divulgação da atualização da rede 
wireless por meio de artigos e vídeos, veiculados na página institucional da EACH e 
elaborou relatório da implantação das antenas que foi encaminhado à Direção para 
envio à STI.

Solicitação de troca de equipamentos: a CI auxiliou na elaboração dos pedidos de 
substituição pontual de chaveadores (switches), com o objetivo de diminuir problemas  
em alguns pontos da rede.
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Prospecção de indicadores de qualidade da rede de informática da EACH: a CI 
analisou relatórios gerados pelos programas gerenciadores dos equipamentos de 
informática a fim de criar um indicador de qualidade de serviço. 

Implantação de novos sistemas de informação de outras Unidades da USP: a CI fez 
uma análise dos sistemas de informação existentes em outras unidades que poderiam 
ser úteis à EACH. A partir do aval da Direção, foram estabelecidos contatos com o ICMC 
(São Carlos), que ofereceu um conjunto de sistemas corporativos (Intranet, Reserva 
de Salas, Afastamentos, Bancas, Compras, Bens etc). Assessorou a implantação dos 
sistemas de Intranet, gestão de mandatos e geração de sitios e apoiou a implantação 
do sistema de reserva de espaços (MRBS).

Ajustes e manutenção de sistemas em operação:  a CI atuou como facilitador 
da comunicação entre os usuários dos sistemas – em geral docentes e Comissões 
Estatutárias – e os Setores Técnicos encarregados dos ajustes, manutenção dos 
sistemas e administração dos recursos. Isto ocorre frequentemente no que tange aos 
sistemas de atendimento de requerimentos de alunos (Calisto) e sistema de reserva 
de espaços (MRBS). 

Programa de estágios: a CI propôs um programa de estágios para atender as 
demandas de atualização de sistemas e redes. No momento a CI aguarda condições 
favoráveis para dar andamento ao programa.

Preparação e manutenção de salas de aula, laboratórios e sala pró-aluno: a 
CI acompanhou as atividades da Seção de Informática em relação a manutenção 
preventiva e corretiva efetuada durante os recessos escolares, melhoria da 
comunicação de problemas (por meio de propostas de comunicação visual nos 
laboratórios) e melhoria no processo de seleção de bolsistas da sala pró-aluno.

Análise sobre capacidade das impressoras da EACH versus demanda potencial: A 
CI elaborou estudo da capacidade das impressoras da EACH, da demanda potencial, 
definida pelas cotas de impressão estabelecidas pela Diretoria e da demanda real. 

Documentação eletrônica das atividades: todas as atividades da CI são 
disponibilizadas na Web através de https://comissaoinformaticaeach.pbworks.com.
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Foto da página anterior: Área de estudo da Biblioteca EACH.
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VIII. BIBLIOTECA 

A Biblioteca da EACH oferece recursos informacionais nas três áreas do 
conhecimento (exatas, humanas e biológicas), promovendo seu uso e acesso para 
o corpo docente, discente, pesquisadores da EACH, comunidade USP e externa. Seu 
acervo reflete a interdisciplinaridade inerente à EACH e é composto por 70.658 itens. 

Quadro 1 - Descrição e dimensionamento de acervos físicos da Biblioteca até 1º 
Semestre de 2017.

Tipo de Material Nº de volumes disponíveis no acervo

Livros 40916
Teses 767
Periódicos (títulos correntes) 225
Periódicos (número de fascículos) 23047
Multimeios (CDs, DVDs) 1173

Tecidoteca (amostras de tecidos e outros materiais) 4443
Outros tipos (catálogos, folhetos) 56
Total Geral 70658

Gráfico 1 - Acervo total da Biblioteca da EACH por tipos de materiais informacionais
56
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Quadro 2 - Demonstrativo do cadastramento de materiais dos acervos da Biblioteca 
2014 a 2017 - 1º Semestre.

Ano/Material Livros Periódicos 
(fascículos) Teses Tecidoteca Multimeios Total

2014* 1116 477 32 0 20 1645
2015 3845 872 103 67 98 4985
2016 3120 317 145 126 108 3816
2017** 1386 234 51 1010 22 2703

Total 9467 1.900 331 1203 248 13149
* Interdição da Unidade.   ** 1º Semestre de 2017.

Possui política de desenvolvimento de coleções, alinhada com interesses da Escola, 
recebendo acervos por compra, permuta e doação. Realiza intercâmbio de periódicos 
com 51 instituições nacionais e internacionais (permuta com a revista Estudos 
Avançados do IEA).

Participante do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi-USP), alimenta, 
compartilha e dissemina seu acervo a outras bibliotecas do sistema no Banco Dedalus, 
na BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e BDPI - Biblioteca Digital de 
Produção Intelectual. O acervo do SIBi-USP  (http://www.sibi.usp.br/) é composto 
por cerca de 3 milhões de obras, além do acervo virtual (95.000 revistas eletrônicas, 
60 bases de dados, 270.000 e-books, 5.000 obras raras, 169 Revistas USP com texto 
completo e 68.395 dissertações e teses.

Produção Intelectual

Depositária da Produção Intelectual da Unidade, tem intensificado a captação da 
Produção Intelectual e possui 5.525 trabalhos cadastrados no Dedalus. 

Gráfico 2 - Evolução do cadastramento da Produção Intelectual EACH (2014-2017).

É necessário esclarecer que o total de registros cadastrados ainda não é o definitivo 
para os anos, uma vez que tanto a pesquisa quanto o cadastro são realizados em fluxo 
contínuo.
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Gráfico 3 - Distribuição da Produção Intelectual cadastrada na EACH por tipologia 
documental.
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Fonte: BDPI USP, consultado em 18.08.2017.

Gráfico 4 - Distribuição da Produção Intelectual cadastrada na EACH por curso de 
Graduação.

 Fonte: BDPI USP, consultado em 18.08.2017.
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Figura 1 - Nuvem de assuntos baseada nos trabalhos publicados pela comunidade 
EACH.

Fonte: BDPI USP, consultado em 18.08.2017.

Inovadora em seus acervos, a Biblioteca implantou uma Tecidoteca, trabalho 
conjunto com pesquisadores/bolsistas de graduação do curso de Têxtil e Moda e 
seus docentes. Como resultado, surgiram pesquisas e trabalhos acadêmicos, muitos, 
apresentados no SIICUSP e CONTEXMODE.

Está alinhada às diversas práticas de gestão informacional do SIBi-USP: empréstimo 
Unificado (quadro 3); SISWEEB; COMUT. A Biblioteca da EACH contabiliza 63.802 itens 
circulados entre 2014 e o primeiro semestre de 2017, tendo recebido, nesse mesmo 
período, 344.928 usuários.

O quadro 3 mostra os dados quantitativos de atendimento, no item de serviços de 
empréstimo e usuários que utilizaram a Biblioteca 2014 a 2017 (1º Semestre)

Quadro 3 - Demonstrativo dos serviços de atendimento aos usuários. 

Ano 2014* 2015 2016 2017 Total

Empréstimos 10368 24420 18335 10679 63802

Total de usuários 59107 107347 119474 59000 344928

Média mensal de usuários 4926 8946 9956 4917 28748
* Interdição da Unidade.

Realiza treinamento para a comunidade interna (graduação e pós-graduação) 
em: Bases de dados, Portal CAPES, Gerenciadores de referências bibliográficas, 
Normalização de Trabalhos Acadêmicos, Resumos, mantendo plantão de atendimento 
aos alunos de pós-graduação, dois dias por semana.

Organiza e oferece atividades culturais para a comunidade interna e externa, 
cedendo seu espaço para exposições dos trabalhos dos estudantes do curso de Têxtil 
e Moda e Exposição de Minerais e Rochas do curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza. Também recebe visitas de estudantes do Ensino Fundamental e Médio, nos 
programas: EACH de Portas Abertas, Feira do Livro, entre outros.

Articulada com os cursos, Colegiados, Comissões acadêmicas e órgãos de apoio 
acadêmico, a Biblioteca trabalha conjuntamente com os cursos de graduação 
oferecendo: serviços de elaboração de fichas catalográficas; orientação para a 
normalização dos trabalhos acadêmicos; espaço/infraestrutura para exposições de 
trabalhos acadêmicos de seus alunos.
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Integra o Conselho Editorial das Edições EACH tratando dos relacionamentos com a 
comunidade externa (ISBN): até o presente momento são 37 publicações, sendo que 
08 fazem parte do Portal Aberto de Livros da USP.

Participou dos grupos de estudo do SIBi-USP tais como: BDPI – Biblioteca Digital da 
Produção Intelectual; Diretrizes para a Normalização de Teses; Vocabulário Controlado 
da USP.

Possui uma infraestrutura espacial com capacidade de 385 usuários 
simultaneamente sentados no salão de leitura/sala de estudos, além da área de 
acervo e administração. Com a implantação de novos cursos de pós-graduação está 
em estudos readequação do espaço para melhor atender à comunidade.

Melhorias
• Atualização e ampliação do sitio da Biblioteca, em consonância à atualização
 do portal da EACH.
• Participação nas Redes Sociais através do Facebook e do Blog.
• Doação, pelo próprio autor, do quadro “O triunfo de Dom Quixote” de    

 autoria de Enio Squeff.
• Lançamento do sitio da Tecidoteca com a migração da antiga base de 
 dados em Micro-Isis, para a plataforma OMEKA, com Apoio do DT-SIBi.
• Início da captação de imagens dos Tecidos, no Laboratório Têxtil, e inclusão  

 no sitio da Tecidoteca, totalizando 445 imagens.

Procedimentos visando à preservação do acervo
• Por ocasião do empréstimo domiciliar os livros são vistoriados e 
 embalados em sacos plásticos;
• Foi realizado um levantamento nas condições de preservação dos    

 livros, com relação a rabiscos e outras avarias e os problemas foram   
 anotados na base Dedalus.

•  Com a mudança da disposição do guarda-volumes, foi possível,    
 aos Funcionários do balcão, apagarem anotações a lápis que    
 encontram em muitos livros do acervo.

• Os alunos, antes da formatura, são orientados a entrar em contato   
 com a Biblioteca a fim de devolver livros que estiverem em seu    
 poder. Esse procedimento também tem tido efeitos positivos na 

 preservação  do acervo.

Mudanças no espaço físico
• No layout da entrada da Biblioteca com instalação de uma 
        televisão, para divulgação de informações sobre a biblioteca, lançamento 
        de livros etc. e disponibilização de poltronas para os usuários.
• Reforma do balcão de atendimento.
• Alteração da posição dos guarda-volumes e mudança no sistema de  
        controle de chaves.
• Remanejamento integral do acervo antecipando a implantação do Projeto 
        de criação de novas salas de estudos.
• Salas/auditórios foram destinados à Pós-Graduação e Apoio Acadêmico 
        (sala de concursos) e uma sala foi destinada aos treinamentos dos usuários
        da Biblioteca.
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• Reforma da Sala de Acervos Especiais.
• Instalação de aparelhos de ar condicionado em três salas de estudo em grupo.
• Sala de estudo foi modificada para sala depósito que abriga os materiais
        que serão processados pela Biblioteca.
• Sala de pesquisa com oito microcomputadores.



IX.  INTERAÇÃO COM OS 
       ÓRGÃOS CENTRAIS



Foto da página anterior: Praça do Relógio, na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira,

Butantã.
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IX. INTERAÇÃO COM OS ÓRGÃOS CENTRAIS

Tendo sido a Unidade implantada numa área isolada geograficamente de outras 
Unidades e de outros campi, a EACH foi muito tempo confundida com um campus, 
que teria o nome de USP Leste, embora a área fosse apenas parte do Campus Capital 
e EACH fosse apenas a Unidade universitária ali instalada. Somente nesta gestão, em 
2014, é que a solicitação de uma Prefeitura independente foi efetivamente formulada, 
baseada na necessidade de apartar as atribuições da Unidade e de suas instâncias, 
notadamente a Diretoria, das atribuições de Prefeitura e outros órgãos centrais.

Até então, a EACH conta com uma Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais (ATApOC), 
na qual o servidor Marcos André Almeida Santos desempenhou suas funções durante 
todo o período desta gestão, assumindo ou auxiliando a Diretoria da EACH a tratar de 
todas as questões de campus colocando à nossa disposição todo o seu conhecimento 
e experiência de mais de 35 anos de USP. No contexto desta Assistência estiveram 
os trabalhos ligados à iluminação pública, inclusive manutenção quando tardavam as 
providências dos órgãos públicos; à manutenção e plantio das áreas verdes; à prevenção 
da dengue, com o trabalho constante corretivo após as verificações periódicas; aos 
cuidados com o sistema viário interno, inclusive estacionamentos; à instalação e 
manutenção de equipamentos como bancos e lixeiras; à intermediação com a CPTM, 
necessária devido às obras da linha Jade, à passarela da Estação USP Leste e ao controle 
da portaria que leva diretamente às instalações ferroviárias; ao acompanhamento de 
ações com a concessionária da rodovia Ayrton Senna, Ecovias, em situações em que 
o acesso à Área Leste do Campus se via prejudicado; à participação nos trabalhos de 
planejamento e instalação da sinalização externa e do sistema de monitoramento 
por câmeras; ao acompanhamento das ações e gerenciamento das necessidades da 
EACH junto à Guarda Universitária; à participação e representação da EACH junto ao 
Conselho Gestor do Campus Capital; à intermediação da instalação de comercialização 
de alimentação tipo food-truck junto à Prefeitura do Campus Capital em eventos em 
que isso houver sido solicitado, entre outros.  A transição para a Prefeitura da Área 
Capital-Leste continua a contar com a preciosa participação do Assistente.

Com relação às estruturas dos órgãos centrais instaladas na área Leste, que são 
de fundamental importância na vida acadêmica da Unidade, a ATApOC também 
desempenha papel significativo, sendo esta integração uma de suas atribuições. As 
presenças da Superintendência de Assistência Social (SAS) e da  Superintendência 
de Saúde (SAU) são mais antigas e muito atuantes no cotidiano da comunidade, 
principalmente a primeira. A presença da SEF, embora sem funcionários permanentes 
trabalhando in loco, ocorreu praticamente o tempo todo, e, nesta gestão, foi 
fundamental não apenas nas relações rotineiras entre uma Unidade e a SEF, mas 
principalmente devido a todas as providências necessárias nos encaminhamentos das 
questões ambientais, e ainda no acompanhamento das obras assumidas pela SEF na 
EACH em 2014, referentes à reforma geral dos telhados dos edifícios da Unidade e da 
troca da rede enterrada de alimentação dos equipamentos de combate a incêndios, 
além do acompanhamento da reforma do Ginásio de Esportes. Também a Agência 
USP de Inovação, por meio da Habits Incubadora-Escola, esteve presente na vida 
acadêmica da Unidade. 

Finalmente, a criação da Prefeitura da Área Capital-Leste do campus, com a 
indicação do Prof. Dr. Dib Karam Júnior como responsável, representou uma importante 
conquista desta gestão, que fez esta solicitação já nos primeiros meses de 2014. Em 
termos práticos, a criação desta Prefeitura representou a separação das atribuições 
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que eram assumidas pela EACH com as questões de campus e dos órgãos centrais, 
desonerando a EACH de uma série de responsabilidades que eram compartilhadas 
entre a Diretoria e a Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais - ATApOC. 

IX.1. Prefeitura da Área Capital-Leste 
A solicitação foi feita em 2014 (Processo 2014.1.17892.1.0 - Reitoria), tendo 

tramitado nos órgãos da Reitoria e submetida ao Conselho Universitário de 
19/04/2016, em sua 974ª Sessão Ordinária, com decisão favorável. A partir deste 
momento, paulatinamente, as atribuições de Prefeitura e parte da intermediação 
com os órgãos centrais passaram a ser feitas pelo Prof. Dib Karam Junior, designado, 
em 02 de agosto de 2016, como responsável pela Prefeitura da Área Capital-Leste do 
campus. 

Como consequência, a administração e a diretoria da EACH foi desonerada, 
com impacto significativamente positivo e reconhecido pela comunidade e pela 
administração. Foi mais uma conquista da EACH e um compromisso cumprido pela 
gestão, graças à adequada formulação das solicitações e da argumentação apresentada.

IX.2. Superintendência do Espaço Físico - SEF
A participação da SEF neste período foi significativa, principalmente no que tange 

às ações relacionadas às questões ambientais do Campus visando às providências 
necessárias para a liberação da área pela Justiça e à obtenção da licença ambiental. 
As ações consistiram na complementação de construções de abrigos para bombas 
para a extração de gases e complementação no sistema para sua extração natural 
de acordo com recomendações propostas pelos técnicos do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT).  Concomitante, houve a coordenação da SEF no processo de 
anotações necessárias, indicadas pela CETESB.

A SEF teve um papel substancial nas negociações junto à CETESB para atendimento 
das demandas do órgão quanto aos ajustes necessários às medições, relatórios, 
pedidos de equipamentos mais modernos, ensaios laboratoriais e demais solicitações 
destinadas à obtenção da licença ambiental. Finalmente, em janeiro de 2018, a EACH/
Área Capital-Leste recebeu a renovação, emitida pela CETESB, por sete anos, de 
sua Licença Ambiental de Operação - LAO - (http://www5.each.usp.br/wp-content/
uploads/2018/01/CETESB-Lic-Amb-Renovacao-2426.pdf). Tal renovação ocorreu após 
diversas providências necessárias e exigidas por parte do órgão responsável CETESB 
– Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente; nova solicitação de renovação está condicionada a uma série de exigências 
para continuidade dos trabalhos de prevenção e manutenção da qualidade ambiental 
do Campus.

Durante a interdição, de janeiro a julho de 2014, a SEF, na pessoa do Prof. Oswaldo 
Nakao, capitaneou o processo de busca e definição de locais externos à USP alternativos 
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, tendo a busca 
por locais na própria USP sido feita pelas instâncias internas da EACH.

Além disso, esta Superintendência trabalhou junto à Unidade para organização das 
demandas para o estabelecimento do Plano Diretor, o que permitirá que as próximas 
gestões da Escola e da Prefeitura da Área Capital-Leste prossigam em um programa 
ordenado e priorizado relacionado às tarefas mais significativas para crescimento 
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físico, bem como orientações e sugestões relacionadas à manutenção e zeladoria da 
Escola e do Campus.

O órgão ainda assumiu providências referentes à recuperação e manutenção 
dos edifícios existentes, além daquelas ligadas à segurança das edificações, como 
o acompanhamento e fiscalização da reforma do Ginásio de Esportes (substituição 
da cobertura, portas metálicas, pisos, sanitários, brises, elementos estruturais, 
instalações hidráulicas, elétricas, revestimentos diversos e pintura interna geral); a 
contratação e acompanhamento das obras de substituição de cobertura de telhas 
metálicas dos edifícios do Campus, com parte dos trabalhos já realizados (Edifícios 
B1, B2, B3 – Ciclo Básico – e I3 – Administração/Biblioteca), além da participação em 
verificações e trabalhos paliativos enquanto os definitivos não são contratados. Outra 
obra de grande vulto assumida pela SEF foi a de substituição da rede enterrada da 
tubulação de alimentação das linhas de combate a incêndio no Campus. Tais ações 
representaram gasto financeiro considerável, que a EACH não poderia arcar com seu 
orçamento normal, refletindo um reconhecido esforço de colaboração. 

IX.3. Superintendência de Assistência Social - SAS
A SAS atua na EACH de modo peculiar, distinto das outras Unidades, pois há um 

reduzido quadro para toda a comunidade. A interdição, ocorrida logo antes do início 
desta gestão, além da falta de funcionários, representou condição muito difícil para 
o desenvolvimento do trabalho; com a volta ao  , a reinstalação permitiu alguma 
melhora, mas o volume de alunos solicitando os auxílios e outros atendimentos foi 
sempre grande demais, ocasionando grande tensão e a necessidade de algumas 
participações pontuais da EACH para agilização do serviço.

Com a criação da Prefeitura da Área Capital-Leste, houve a migração das duas 
assistentes sociais para a estrutura deste novo órgão. As assistentes sociais Priscila 
Cristina da Silva e Ieda de Menezes Reis prepararam uma síntese que retrata bem as 
atividades, seu desenvolvimento, bem como as dificuldades encontradas.

Síntese sobre o trabalho do Serviço Social na EACH
O Serviço Social está presente na EACH desde a sua inauguração, em 2005. 

Desde o início, até abril de 2017, o setor esteve sob responsabilidade da SAS, não 
sendo diretamente subordinado administrativamente à EACH. O setor conta com 
duas assistentes sociais, vinculadas inicialmente à SAS e uma técnica administrativa 
vinculada à EACH. Em abril de 2017, o setor passou a ser vinculado à Prefeitura da Área 
Capital-Leste, e o vínculo funcional das assistentes sociais também foi transferido. 

O setor é referência no que diz respeito ao cuidado na EACH, assim como 
a enfermagem e psicologia. É também responsável pela realização da seleção 
socioeconômica dos auxílios e bolsas do Programa de Apoio à Permanência e 
Formação Estudantil (PAPFE) da USP na EACH, sendo esta a demanda que ocupa a 
maior parte do trabalho do setor. Além disso, é responsável por realizar atendimentos 
sociais aos estudantes, funcionários e docentes, em várias situações, como casos 
de sofrimento/transtorno mental1 (surtos psicóticos, depressão, etc.); em casos de 

1  Ressaltamos que nestes casos o acompanhamento é social, e não psicológico. É feito através de amparo 
e contato com a família, com órgãos de saúde mental, acolhimento e orientação, e normalmente é feito em con-
junto com a psicóloga da unidade.
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violência (institucional e nas relações pessoais dos sujeitos, mesmo quando ocorrida 
em local externo à USP); uso e abuso de álcool e drogas; assédio moral e sexual; 
conflitos familiares; conflitos ocorridos internamente na Unidade, entre outros.

Os atendimentos são feitos de várias formas: acolhimento, orientação, 
encaminhamentos e contato com outros órgãos dentro e fora da USP (quando 
necessário); acompanhamento sistemático das situações, visitas domiciliares, 
mediação etc.

Ocasionalmente, o setor também realiza atendimentos ao público externo que 
procura a Unidade. Embora não seja a principal responsabilidade do setor, estes 
atendimentos acontecem, e na maior parte das vezes são no sentido de acolher, 
informar, orientar e encaminhar para outros locais, quando é o caso.

O Serviço Social na EACH conta com espaço físico adequado, conquistado após 
muitos anos de trabalho das profissionais que estavam aqui desde o início. Atualmente, 
o local é suficiente para o atendimento do público da EACH, pois possui um espaço 
amplo para a recepção do público (exceto em período de assinatura de termos de 
compromisso, conforme descrito abaixo), três salas de atendimento individual (que 
devem garantir o sigilo dos atendimentos), e duas salas de arquivos. Estas últimas são 
o único problema que o setor apresenta em relação ao espaço físico, pois o arquivo 
ativo tem cerca de 3100 prontuários, e não há praticamente nenhum espaço para 
novos prontuários (por ano, são abertos em média 300 prontuários em cada seleção 
socioeconômica). O espaço do arquivo inativo também é insuficiente, não sendo mais 
possível transferir arquivos para este local, e o uso do arquivo geral da EACH não é 
uma boa solução. 

Durante a seleção socioeconômica dos auxílios do Programa de Apoio à Permanência 
e Formação Estudantil (PAPFE), que normalmente ocorre de fevereiro a maio, o Serviço 
Social atende por volta de 1400 estudantes, envolvendo informações sobre o processo 
de seleção (datas, prazos, procedimentos e documentação), realização de entrevistas 
com os candidatos, recebimento e análise de documentos dos concorrentes, 
avaliação socioeconômica, divulgação do resultado e atendimento pós-divulgação 
do resultado, com recebimento de recursos e atendimento pessoal dos estudantes 
não selecionados, e assinatura de termos de compromisso dos selecionados (cerca 
de 1000 estudantes, todos os anos). Neste período, o espaço físico do setor torna-
se insuficiente, pois recebe centenas de estudantes por dia, num período de poucas 
semanas, resultando na formação de grandes filas no corredor do prédio. Contudo, 
este período é de apenas três a quatro semanas por ano, em média.  No restante do 
ano o espaço é suficiente.

Fora do período de seleção socioeconômica, são realizados os atendimentos já 
informados. Ocorrem pessoalmente na maioria das vezes, e também por telefone 
e e-mail. Além disso, o setor recebe mensalmente os mais de 900 estudantes 
beneficiados com o auxílio alimentação que comparecem para efetuar a recarga de 
créditos, sendo esta responsabilidade da única técnica administrativa do setor. 

Desta forma, diante da grande demanda de atendimento, considera-se que a falta 
de funcionários seja a maior dificuldade do setor. Desde a inauguração da EACH, com 
os primeiros 1020 alunos, o Serviço Social possui a mesma quantidade de funcionárias. 
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Hoje, com mais de 5000 estudantes (incluindo os de pós-graduação), o setor ainda 
tem a mesma quantidade de funcionárias. 

As assistentes sociais da EACH são as que mais têm alunos para avaliar na seleção 
do PAPFE em toda a USP. Isso tem resultado em atraso na divulgação do resultado 
da seleção nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017), já que a demanda de inscritos 
aumenta todo ano. Contudo, a maior dificuldade diz respeito ao trabalho administrativo, 
pois apenas uma funcionária é insuficiente para atender a demanda de mais de 900 
bolsistas por mês, além de toda a realização da parte administrativa do setor: recepção 
e encaminhamento das demandas; atendimento telefônico; atendimento pessoal de 
todo o público (especialmente dos alunos bolsistas); recebimento de documentos 
durante os processos seletivos; carregamento e transferência de créditos do cartão 
de alimentação dos alunos bolsistas do auxílio alimentação.

A funcionária é responsável ainda por gerenciar o arquivo do setor (abrir, retirar 
e guardar prontuários dos estudantes, assim como retirar e arquivar documentos 
nos mesmos). Solicitação de materiais utilizados nas rotinas de trabalho, abertura 
de chamados para outros setores, retirada e entrega de documentos na Seção de 
Expediente, xerox de documentos do setor, transferência de arquivos inativos para 
o depósito geral da unidade, leitura e resposta dos e-mails do setor, assim como 
atualização das informações da parte que cabe ao setor na página Internet da EACH 
também são de responsabilidade exclusiva da única funcionária administrativa.

Com apenas uma funcionária para realizar todas estas funções e especialmente 
para atender o público, o atendimento do setor é prejudicado, pois não há substituição 
em caso de afastamento ou de férias da funcionária, sendo todas estas atividades 
interrompidas em sua ausência. Além disso, a falta de funcionário faz com que o setor 
não ofereça atendimento no período noturno, o mais concentrado em estudantes 
bolsistas.

Como a maioria da comunidade eachiana, as maiores dificuldades do setor no 
período da gestão administrativa da EACH que ora se encerra, janeiro de 2014 a 
janeiro de 2018, foram vivenciadas no primeiro semestre de 2014, com a interdição 
do Campus.

Inicialmente,  no período da interdição, o Serviço Social ficou em espaço cedido na 
Faculdade de Medicina, na época para receber os alunos para tratar da Bolsa Ensinar 
com Pesquisa, assim como receber os documentos dos mesmos para concorrer a esta 
seleção. Com o início do ano letivo e a abertura das inscrições para a seleção do 
PAPFE 2014, o espaço cedido na Faculdade de Medicina ficou insuficiente. Além disso, 
a dispersão dos estudantes em diversas unidades dificultou a realização da seleção 
como sempre foi feita: não havia local adequado para realização de entrevistas, por 
isso estas foram suspensas naquele ano, e os estudantes concorrentes entregaram 
documentos em dois locais diferentes: na Faculdade de Medicina e na sede da SAS, 
na Cidade Universitária. A análise desta documentação foi feita na residência de cada 
assistente social, e a comunicação com os estudantes era feita apenas através de 
e-mail. Na divulgação do resultado, em maio, o setor já estava funcionando na FATEC, 
junto aos demais setores administrativos; assim, foi possível receber os estudantes 
pessoalmente para a assinatura de termos de compromisso.
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Com a volta para a EACH, as seleções seguintes foram feitas conforme estabelecido 
(inscrições, entrevistas, recebimento de documentos, análise socioeconômica e 
divulgação do resultado), mas de forma cada vez mais difícil diante da demanda 
crescente de inscritos (por ano, tem havido um aumento médio de 20% de inscritos 
na seleção). Tal dificuldade não diz respeito somente ao trabalho de análise 
socioeconômica pelo reduzido número de profissionais, mas também pelo fato de 
que a Reitoria nem sempre acompanha o aumento da demanda com aumento do 
aporte financeiro para os auxílios, fazendo com que muitos estudantes não sejam 
selecionados (mesmo tendo sido em anos anteriores), resultando em insegurança, 
evasão e manifestações dos estudantes por ampliação no número de auxílios, muitas 
delas geradoras de conflitos na Unidade.

Em 2016, o corte do auxílio transporte gerou manifestações contrárias dos 
estudantes da EACH, com a realização de acampamentos e ocupações na Unidade. 
Embora tenham gerado uma série de transtornos, a direção da Unidade deu apoio às 
demandas dos estudantes, e participou das negociações com o então superintendente 
da SAS para a resolução desta questão. Finalmente, foi implantado o “Auxílio 
manutenção”, exclusivo para alunos da EACH, que, de certa forma, restituiu o auxílio 
transporte anteriormente cortado.

Em 2017, a divulgação do resultado da seleção do PAPFE também foi problemática 
na EACH, pois a verba que a Reitoria destinou para os auxílios não acompanhou o 
aumento da demanda de inscritos na seleção, fazendo com que centenas de estudantes 
com perfil socioeconômico de necessidades não fossem selecionados. Mais uma 
vez, foi um período bastante desgastante, gerando manifestações contrárias dos 
estudantes. Tal questão só foi efetivamente resolvida três meses após a divulgação 
do resultado. Contudo, desta vez a solicitação por mais auxílios foi intermediada pela 
Prefeitura da Área Capital-Leste, o que facilitou as conversas com os estudantes e o 
fluxo de informações.

Outra questão importante que ocorreu neste período foi a participação das 
assistentes sociais na Comissão de Defesa da Diversidade, Direitos Humanos e 
Democracia, nomeadas pela direção. Porém, a alta demanda e trabalho relacionado 
à seleção socioeconômica do PAPFE e tudo que dele resulta não contribuiu para uma 
atuação mais efetiva das mesmas nesta comissão.

Em síntese, o trabalho do Serviço Social na EACH visa a atingir a comunidade aqui 
presente no que tange às dificuldades de ordem social e relacional que os sujeitos 
vivenciam, além de ser a referência para o Programa de Permanência na Unidade. 
Enquanto o setor estava sob responsabilidade da SAS havia um pouco mais de 
dificuldade no encaminhamento das demandas próprias do setor, devido à distância 
dos responsáveis e à falta de conhecimento dos mesmos sobre as especificidades da 
EACH e de seus sujeitos. A vinculação do setor à Prefeitura da Área Capital-Leste da 
USP trouxe uma perspectiva de estreitamento das relações, o que a longo prazo deverá 
contribuir para o atendimento mais rápido e adequado das demandas do setor, assim 
como para o compartilhamento das responsabilidades entre Prefeitura e Direção da 
Escola, pois embora exista a divisão administrativa, o trabalho realizado pelo Serviço 
Social e o público atendido é voltado para a comunidade da EACH.



150

IX.4. Departamento de Assistência à Saúde - DAS 
O Departamento de Assistência à Saúde (DAS) sucedeu, na gestão reitoral 

recém findada, a Superintendência da Saúde (SAU) da USP. Este órgão mantém, na 
Área Capital-Leste do campus, uma estrutura de enfermagem, de psicologia e de 
odontologia. 

Quando da implantação da EACH na zona Leste, já estava prevista a área física 
destinada ao Atendimento Médico Ambulatorial de servidores e alunos da Unidade. 
Embora houvesse previsão inicial para contratação de Médicos (três vagas), Enfermeiro 
(uma vaga) e Técnico de Enfermagem (duas vagas), somente os concursos destinados 
à área de Enfermagem (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) obtiveram êxito.

Em 2011, a estrutura conhecida como “Enfermaria” passou a fazer parte do 
Organograma do Departamento de Assistência à Saúde da Superintendência de Saúde 
como Unidade Básica de Saúde São Paulo (UBAS SP), prestando somente Serviços 
de Enfermagem, até 2013. Nesse ano a UBAS passou a contar com atendimento 
Psicológico, com a alocação de uma Psicóloga para a Unidade. Já na gestão a que 
se refere este relatório, em agosto de 2016, o Departamento de Assistência à Saúde 
agregou mais dois profissionais, uma Cirurgiã Dentista e uma Técnica de Saúde Bucal, 
passando a Unidade a contar também com atendimento odontológico.               

Atualmente, com a denominação Unidade Básica de Assistência à Saúde – Leste 
(UBAS – Leste) a Unidade possui em seu quadro uma Enfermeira, uma Técnica de 
Enfermagem, uma Psicóloga, uma Cirurgiã Dentista, uma Técnica em Saúde e 
uma Técnica para Assuntos Administrativos, esta também funcionária da EACH. O 
aproveitamento das vagas previstas para a área Médica (Clínico Geral) depende de 
autorização da Reitoria, seja para abertura de concurso, seja para inserção no Banco 
de Oportunidades da USP, com disponibilização a possíveis interessados.

Durante o período de gestão de 2014 a 2018, em razão da interdição de 01/2014 
até 07/2014, a equipe de Enfermagem foi alocada, inicialmente, no Hospital 
Universitário (HU) e, posteriormente, na Faculdade de Tecnologia (FATEC) da Zona 
Leste, no Tatuapé, onde permaneceu até a reabertura da EACH, conforme já descrito 
no item Primeiros Desafios deste Relatório de Gestão. A Psicóloga, por sua vez, foi 
alocada, inicialmente, na SAS no Butantã e, posteriormente, na FATEC, onde também 
permaneceu até a reabertura da EACH. Durante esta gestão, duas funcionárias foram 
alocadas para apoio administrativo na UBAS (Mariana Napolitano e Sara Brito).

Atendimento psicológico
O atendimento psicológico na EACH é destinado a toda a comunidade EACH  e 

conta com apenas uma psicóloga, Kelly Regina Sobral. Segundo a psicóloga o 
atendimento está alicerçado na psicologia escolar, privilegiando o trabalho coletivo 
para transformação da instituição e desenvolvimento do empoderamento e autonomia 
dos indivíduos, sempre pensando e propondo formas para melhorar o ambiente 
escolar, facilitar o aprendizado e estimular a convivência entre os indivíduos e grupos. 
Trabalha-se com plantões psicológicos grupais, grupos variados, intervenções em sala 
de aula, grupos de teatro, rodas de conversa, participação em comissões, eventos, 
entre outros.
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O total de atendimentos com registro de acolhimento, de jan/2014 a nov/2017 
foi de 381, sendo 316 de graduandos, 27 de pós-graduandos, 10 de alunos sem 
informação da categoria, 22 funcionários, 4 docentes e 2 outros (alunos da UNATI 
ou familiar da comunidade EACH). Foram, no total, 1024 atendimentos presenciais 
e 4182 por email ou por telefone. A psicóloga teve diversas ações institucionais, 
individuais ou em grupo, em diversos eventos de interesse para o desenvolvimento 
do trabalho correspondente.

Atendimento odontológico

O atendimento odontológico prestado está voltado à realização de procedimentos 
odontológicos de complexidade primária (básica), pequenas intervenções cirúrgicas 
e procedimentos preventivos e orientação de higiene bucal, além de eventuais 
atendimentos de urgência, sendo realizado por uma Cirurgiã Dentista, Dra. Lívia 
Bregagnolo, e uma Técnica em Saúde Bucal, Camila Canuto.

Desde o início do atendimento odontológico, em 2016, até o final de 2017, foram 
registrados 1451 atendimentos a alunos, funcionários e docentes da EACH.

Atendimento de Enfermagem
O atendimento está pautado na assistência primária básica de enfermagem, tendo 

por objetivo principal a atuação na promoção da saúde, do bem-estar e da melhora da 
qualidade de vida dos usuários. A enfermeira Renata Cunha está à frente do trabalho, 
com a técnica Carol Sandrini e, até 2016, com o técnico Cristiano Flauzeno, já falecido.

Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações 
relacionadas à área de enfermagem, que envolvam os casos mais simples 
(complexidade primária). Nos casos de maior gravidade, os primeiros socorros são 
prestados na UBAS – LESTE, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) é acionado. Cabe ressaltar que os profissionais da área de Enfermagem 
não estão habilitados e autorizados a prestar qualquer tipo de atendimento fora 
do âmbito da UBAS – LESTE, uma vez que tal atribuição não está prevista no Plano 
de Classificação de Função (PCF) desses profissionais. Outras atividades da área de 
Enfermagem referem-se à organização e execução de duas campanhas de vacinação 
contra gripe H1N1, nos anos de 2016 e 2017, e a organização e implementação, nos 
mesmos anos e em parceria com o SESMT e Serviço de Pessoal da EACH, dos exames 
periódicos dos funcionários EACH.

Houve 504 atendimentos, atingindo toda a comunidade EACH e os funcionários 
das empresas terceirizadas, além de alunos da UNATI e participantes externos à USP 
de projetos da Unidade. 

IX.5. AUSPIN - Agência USP de Inovação
A cooperação com a AUSPIN tem sido feita basicamente por meio da Habits 

Incubadora Tecnológica e Social, instalada desde 2012 na Área Capital-Leste. A 
presença da Incubadora tem estimulado muitos alunos da EACH a conhecer mais 
sobre suas atividades e a desenvolver seus potenciais inovadores e empreendedores, 
ainda mais que vários professores da EACH fazem parte da estrutura da Habits, como 
será visto a seguir, reforçando os laços com a comunidade de alunos da EACH.   
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A Habits Incubadora-Escola iniciou formalmente suas atividades em 08 de fevereiro 
de 2012, já tendo, nesta ocasião, algumas ações em andamento desde 2011, com 
a pré-residência de seis negócios de discentes da EACH. É uma estrutura vinculada 
à AUSPIN, com funcionamento estreitamente ligado à comunidade da EACH e seu 
entorno. O Conselho de Direção Estratégica e o Comitê de Acompanhamento (quadros 
abaixo) desenvolvem a gestão da Habits.

 Conselho de Direção Estratégica (até janeiro de 2018)

Nome Cargo Função Instituição
Prof. Dr. José Eduardo Krieger Pró-Reitor de Pesquisa Presidente USP

Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato Coordenador da Agência 
USP de Inovação Vice-Presidente USP

Profa. Dra. Maria Cristina Motta de 
Toledo Diretora da EACH Membro USP

Profa. Dra. Jane A. Marques Professora da EACH Membro USP
Profa. Dra. Luciane Meneguin 
Ortega Professora da EACH Membro USP

Sr. Adolfo Menezes Melito
Presidente - Conselho de 
Criatividade e Inovação 
da FECOMÉRCIO

Membro FECOMÉRCIO

Sra. Paula Galeano Coordenadora Geral Membro Fundação 
Tide Setúbal

Comitê de Acompanhamento (até janeiro de 2018)

Nome Cargo Função Instituição
Profa. Dra. Jane A. Marques Professora da EACH Membro USP
Profa. Dra. Luciane Meneguin Ortega Professora da EACH Membro USP
Prof. Dr. Renato B. Oliveira de Seixas Professor da EACH Membro USP

A Incubadora Social e Tecnológica da USP Leste tem demonstrado ser um 
equipamento com grande potencial para tornar-se um canal de interlocução da 
universidade com a sociedade. Voltada para o aspecto tecnológico com forte vertente 
social, tem o suporte de professores e alunos da USP, que atuam diretamente em 
sua gestão e desenvolvimento, fazendo a interlocução dos conhecimentos produzidos 
na universidade para os empreendedores dos projetos selecionados. O espaço é 
destinado para que novas empresas se desenvolvam até poderem sobreviver sozinhas 
no mercado. Além de ampliar a chance de sucesso e a competitividade de novas 
iniciativas, a Incubadora possibilita a criação de novas tecnologias gerando inovações 
para a sociedade, o desenvolvimento da ciência, o aumento da geração de empregos 
qualificados na região da Zona Leste de São Paulo e Cone Leste Paulista, contribuindo 
também com o crescimento da economia.

A Habits é a primeira e, até o presente momento, a única incubadora totalmente USP, 
sendo a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Agência USP de Inovação (AUSPIN) responsáveis 
pela gestão da iniciativa. 

A missão da Habits Incubadora-Escola é “apoiar projetos com base tecnológica, 
mas que tenham foco social, até que se tornem autossustentáveis”. Sendo assim, 
em termos de gestão, a Habits Incubadora-Escola esteve, desde a sua instalação, 
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focada em: direcionar, acompanhar, apoiar e avaliar o desenvolvimento das empresas 
residentes; idealizar, acompanhar, formar e avaliar as empresas nos programas de 
pré-residência; formar os empreendedores interessados nos conteúdos teóricos 
e técnicos necessários para empreender, tais como tecnologia e design; gestão de 
negócios, incluindo planejamento estratégico, marketing, finanças; desenhar os 
processos internos; aprimorar a gestão da incubadora; criar e gerir uma área de 
gestão de comunidade, a exemplo de habitats de inovação em países diversos; definir 
mais claramente o foco social da incubadora; aprimorar os canais de distribuição e de 
comunicação da Incubadora.

Os programas desenvolvidos no espaço da incubadora Habits (residência, pré-
residência, formações técnicas e eventos) são geridos de acordo com as melhores 
práticas disponíveis na academia e no mercado. Todas as ações inseridas dentro dos 
programas de formação são baseadas nas áreas de pedagogia, inovação, criatividade 
e empreendedorismo, possuindo métricas e avaliações claras e eficazes.

No período da última gestão da EACH foram abertos dois editais para seleção de 
novos residentes durante o ano de 2015, e outros dois editais foram publicados em 2017 
para seleção de novas empresas residentes. Importante salientar que a proximidade 
com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Agência USP de Inovação, fortalecida 
durante a última gestão da EACH, tem se mostrado como uma ação de relevância, pois 
tal parceria tem feito com que ações em conjunto se tornem mais fortes e capazes de 
trazer maior visibilidade e resultados impactantes junto à comunidade uspiana. 

 



X. PRÊMIOS E DISTINÇÕES



Foto da página anterior: Exposição de paineis no SIICUSP, realizado na EACH no ano de 2016,

 no edifício I1.
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X. PRÊMIOS E DISTINÇÕES

A comunidade da EACH conquistou, entre os anos de 2014 e 2017, um total de 46 
prêmios, indicados a seguir. Mais informações sobre os prêmios podem ser obtidas 
nos links correspondentes.

Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde (LApIS-EACH/USP) participa de 
evento internacional

Os integrantes do Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde, LApIS-EACH/
USP, coordenado pela professora Fátima Nunes, do curso de Sistemas de Informação, 
participaram do 19th Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR 2017). Este 
ano o evento foi sediado pela PUC/PR, localizada na cidade de Curitiba, reunindo 
pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas. 

http://www5.each.usp.br/noticias/laboratorio-de-aplicacoes-de-informatica-em-
saude-lapis-eachusp-participa-de-evento-internacional/.

Aluna da EACH é premiada no XI Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde

A aluna Ianka Martins, do curso de Educação Física e Saúde da EACH/USP, conquistou 
o Prêmio de Atividade Física e Saúde após o seu trabalho “Avaliação de uma ciclovia 
no município de São Paulo: Um estudo de série temporal” ter sido considerado o 
segundo melhor de apresentação oral no XI Congresso Brasileiro de Atividade Física 
e Saúde.

http://www5.each.usp.br/noticias/aluna-da-each-e-premiada-no-xi-congresso-
brasileiro-de-atividade-fisica-e-saude/.

Aluna egressa de Licenciatura em Ciências da Natureza recebe homenagem da 
Associação Comercial de SP

A ex-aluna do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da EACH, Cibele 
Dantas, recebeu uma homenagem da Associação Comercial de São Paulo. Ela foi 
considerada “Educadora destaque” pelo projeto “Leitura Científica”. O objetivo da 
premiação foi de reconhecer os projetos mais relevantes desenvolvidos por docentes 
de escolas públicas ao longo do ano de 2017. 

http://www5.each.usp.br/noticias/aluna-egressa-de-licenciatura-em-ciencias-da-
natureza-recebe-homenagem-da-associacao-comercial-de-sp/

Professora Cibele Dantas, egressa do curso de LCN, recebe homenagem da Associação Comercial de São Paulo. Da esquerda 
para a direita: Luiz Barbosa (ACSP); Ângela Simões (Conselheira de Educação); Cibele Dantas  e Eonice Silva.
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Projeto “Cuidando do meu bairro” recebe nova premiação

O projeto “Cuidando do meu bairro“, desenvolvido na Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH/USP), recebeu uma premiação em dinheiro para investimento 
na própria plataforma. O prêmio foi oferecido pela Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Afresp). 

http://www5.each.usp.br/noticias/projeto-cuidando-do-meu-bairro-recebe-nova-
premiacao/.

Aluno do curso de Sistemas de Informação recebe o prêmio de “Melhor Artigo de 
Iniciação Científica”

O aluno do curso de Sistemas de Informação da EACH/USP, Nicolas Bacic Lima, 
recebeu o prêmio de “Melhor Artigo de Iniciação Científica” durante o XVIII evento da 
Escola Regional de Alto Desempenho (ERAD).

http://www5.each.usp.br/noticias/aluno-do-curso-de-sistemas-de-informacao-
recebe-o-premio-de-melhor-artigo-de-iniciacao-cientifica/.

Aluna do curso de Gerontologia se destaca em concurso sobre longevidade

Muitas são as experiências vividas pelos estudantes da EACH que têm a oportunidade 
de fazer um intercâmbio no exterior. Uma dessas histórias, contada pela aluna do curso 
de Gerontologia, Luiza Schrempp, destacou-se no “Prêmio Longevidade Bradesco 
Seguros”. Luiza ficou na terceira posição da categoria “Histórias de Vida”. 

http://www5.each.usp.br/noticias/aluna-do-curso-de-gerontologia-se-destaca-em-
concurso-sobre-longevidade/.

Aluno do curso de Têxtil e Moda da EACH representa a USP na Bienal da UNE

O aluno do curso de Têxtil e Moda da EACH, Marlon Leal, teve o seu trabalho 
“Terceiro Impeachment: batalha política” selecionado para participar da 10ª Bienal 
da UNE – Feira da reinvenção. Ele foi o segundo colocado na categoria Artes Visuais. 
O trabalho de Marlon foi um dos 117 selecionados entre 1140 trabalhos inscritos nas 
sete categorias que concorreram. 

http://www5.each.usp.br/noticias/11688/.

Ex-alunas da EACH/USP se destacam no Prêmio Mulheres Tech em Sampa

A Celebrar, startup criada por ex-alunas do curso de Lazer e Turismo da EACH/ 
USP, foi uma das vencedoras do Prêmio Mulheres Tech em Sampa, promovida pela 
Prefeitura de São Paulo em parceria com a Rede Mulher Empreendedora e o Airbnb. 
A final aconteceu na última terça-feira no Google Campus, em São Paulo.

http://www5.each.usp.br/noticias/ex-alunas-da-eachusp-se-destacam-no-premio-
mulheres-tech-em-sampa/.
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Ex-Alunas do curso de Têxtil e Moda da EACH se destacam na competição Hackaton 
C&A + Wear

Três ex-alunas do curso de Têxtil e Moda da EACH foram vice-campeãs do  Hackaton 
C&A + Wear,  competição realizada em comemoração das quatro décadas de C&A no 
Brasil, com o desafio de criar uma roupa do futuro. 

http://www5.each.usp.br/noticias/ex-alunas-do-curso-de-textil-e-moda-da-each-se-
destacam-na-competicao-hackaton-ca-wear/.

Professor da EACH é premiado na 58ª edição do Prêmio Jabuti

O professor José Carlos Garcia Durand, do curso de pós-graduação em Estudos 
Culturais da EACH, conquistou o terceiro lugar na 58ª edição do Prêmio Jabuti, na 
categoria “Comunicação”, com o livro “Incômodos Best-Sellers, USA: Publicidade, 
Consumo e seus Descontentes“, Edusp 2015. 

http://www5.each.usp.br/noticias/professor-da-each-e-premiado-na-58a-edicao-do-
premio-jabuti/.

EACH tem dois trabalhos com menção honrosa no 24º Siicusp

A Pró-Reitoria de Pesquisa divulgou na última quinta-feira os resultados da 24ª 
edição do Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (Siicusp). 
Neste ano, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP) teve dois trabalhos 
que receberam menção honrosa: “A relação entre a deficiência visual e a moda”, de 
Mariane Lira Ferreira, orientada pela professora Francisca Dantas Mendes; e “Extinção 
das abelhas e as abelhas robôs”, de Waleska Carolina do Valle Santos, com orientação 
do professor Luís Piassi. 

http://www5.each.usp.br/noticias/each-tem-dois-trabalhos-com-mencao-honrosa-
no-24o-siicusp/.

Professor José Durand ao lado de Cristiane Silvestrin, da editora Edusp (GabrielAlmeida/EACH)
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Dissertação desenvolvida na EACH ganha destaque em prêmio nacional

Uma dissertação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da EACH/
USP recebeu menção honrosa no prêmio organizado pela Sociedade Brasileira de 
História da Ciência. Defendido em julho de 2015, o trabalho é de autoria de Luciana 
Vieira Souza da Silva e contou com a orientação do professor Rogério Monteiro de 
Siqueira. A entrega da premiação e dos diplomas foi realizada no seminário nacional, 
em Florianópolis. 

http://www5.each.usp.br/noticias/dissertacao-desenvolvida-na-each-ganha-
destaque-em-premio-nacional/.

Desenvolvido na EACH, projeto “Cuidando do Meu Bairro” foi o vencedor do Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal 2016

O projeto Cuidando do Meu Bairro representou a EACH e foi o grande vencedor 
do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016, na categoria “Instituições”, promovido 
pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite). 
A premiação aconteceu na noite da última quarta-feira em Brasília. 

http://www5.each.usp.br/noticias/projeto-cuidando-do-meu-bairro-desenvolvido-
na-each-foi-o-vencedor-do-premio-nacional-de-educacao-fiscal-2016/.

Alunos de Sistemas de Informação recebem prêmio por novo algoritmo paralelo 
para aprendizado de máquina

O trabalho de iniciação científica desenvolvido pelos alunos Carlos Alexandre 
Tomigawa Aguni e Alex Eiji Kawahira, do curso de Sistemas de Informação da EACH, 
orientados pelo professor Daniel Cordeiro, recebeu o prêmio de “Melhor Artigo de 
Iniciação Científica” durante o XVII Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto 
Desempenho (WSCAD), realizado no início do mês, em Aracaju, Sergipe.

http://www5.each.usp.br/noticias/alunos-de-sistemas-de-informacao-recebem-
premio-por-novo-algoritmo-paralelo-para-aprendizado-de-maquina/.

Professores da EACH ganham prêmios nacionais de Turismo
Os professores Luiz Octávio de Lima Camargo e Luiz Gonzaga Godoi Trigo receberam 

os prêmios máximos da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo 
no XIII Seminário ANPTUR. A premiação ocorreu no último dia 30 durante a cerimônia 
de encerramento do evento, que foi realizado na Assembléia Legislativa do Estado de 

Professor Rogério Monteiro (à esq.) ao lado de Luciana Vieira durante a entrega dos diploma
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São Paulo e organizado em conjunto pela ANPTUR e pelo Programa de Pós-Graduação 
em Turismo da EACH/USP. 

Professora da EACH recebe premiação por curso de música para crianças
A professora Maria Elisa Mattosinho, do curso de Licenciatura em Ciências da 

Natureza da EACH, recebeu recentemente o título de ‘Comendadora’, no Prêmio 
Excelência Qualidade Brasil 2016, da Associação Brasileira de Liderança.
http://www5.each.usp.br/premios/professora-da-each-recebe-premiacao-de-reco-
nhecimento-por-curso-de-iniciacao-musical-para-criancas/

Egresso de Gestão Ambiental ganha prêmio Jovem Changemaker

Jonas Lessa, egresso do curso de Gestão Ambiental da EACH/USP e cofundador 
do negócio social Retalhar, foi o vencedor Jovem Changemaker do desafio Tecendo 
a Mudança, que buscou desenvolver uma jornada de inovação na área da indústria 
têxtil. Como prêmio, esteve na Dinamarca, onde participou do Youth Fashion Summit, 
em Copenhague.
http://www5.each.usp.br/premios/egresso-de-gestao-ambiental-ganha-premio-jo-
vem-changemaker/.

Ex-aluna de Gestão de Políticas Públicas vence prêmio de Guarulhos
A egressa Jessica Daiane Augusto de Jesus, que cursou Gestão de Políticas Públicas 

na EACH/USP, foi premiada na 13ª edição do Selo Ambiental de Guarulhos na catego-
ria iniciativa científica. Ela conquistou a premiação com seu trabalho de conclusão de 
curso “Gestão de Resíduos Orgânicos: uma análise da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos no município de Guarulhos”, o qual contou com a orientação da professo-
ra Sylmara Lopes Gonçalves Dias, do curso de Gestão Ambiental da EACH. 
http://www5.each.usp.br/noticias/ex-aluna-de-gestao-de-politicas-publicas-vence-
-premio-de-guarulhos/.

Aluna de mestrado da EACH é premiada durante congresso mundial de Lazer
Rosângela Martins Araújo, que cursa o mestrado em Ciências da Atividade Física 

da EACH/USP, recebeu nesta quarta-feira um prêmio no Congresso Mundial de Lazer 
(World Leisure Congress), que neste ano é realizado em Durban, na África do Sul. A 
estudante foi agraciada com o prêmio Thomas and Ruth Rivers Scholarship Award 
por sua dissertação sobre lazer, atividade física e parques urbanos em São Paulo. O 
trabalho teve a orientação do professor Ricardo Ricci Uvinha.
http://www5.each.usp.br/noticias/aluna-de-mestrado-da-each-e-premiada-
durante-congresso-mundial-de-lazer/.

Jonas Lessa
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Alunos de Marketing conquistam o primeiro lugar em desafio da Visa
Os alunos Lucas Candian, Anna Beatriz Lemos e Samuel Campos, que cursam o 

segundo ano de Marketing da EACH/USP, foram os grandes vencedores do BigCase 
Visa, levando o prêmio de dez mil reais, ingressos para assistir aos jogos de futebol na 
Olimpíada Rio 2016, além de pelúcias do mascote do evento.
http://www5.each.usp.br/noticias/alunos-de-marketing-conquistam-o-primeiro-
lugar-em-desafio-da-visa/.

Alunas de Marketing conquistam primeiro lugar em competição da P&G
As alunas Ana Luiza Aranega, Nathália Fernandes e Vanessa Nogueira do curso 

de Marketing da EACH/USP ganharam o primeiro lugar na competição MegaCase 
2016, da Procter & Gamble (P&G). O concurso contou com 269 grupos inscritos e 30 
desses foram selecionados para a segunda fase, apresentando seus projetos para os 
diretores da própria P&G. .
http://www5.each.usp.br/noticias/alunas-de-marketing-conquistam-primeiro-lugar-
em-competicao-da-pg/.

Mestrado em Sistemas de Informação tem novamente trabalho premiado
Mais um trabalho do mestrado em Sistemas de Informação da EACH/USP foi 

recentemente premiado. O IX Workshop de Teses e Dissertações em Sistemas de 
Informação (WTDSI 2016) elegeu o artigo do aluno Filipe Edson da Silveira Pazotto 
Palma como o melhor trabalho de mestrado. 
http://www5.each.usp.br/noticias/mestrado-em-sistemas-de-informacao-tem-
novamente-trabalho-premiado/.

Artigo do mestrado em Sistemas de Informação ganha destaque em premiação 
internacional

A premiação britânica Emerald Literati Network Awards for Excellence concedeu 
recentemente o título de “Artigo Excelente” para o estudo realizado por Ana Rocío 
Cárdenas Maita, agora mestre em Sistemas de Informação pela EACH/USP. 

http://www5.each.usp.br/noticias/artigo-produzido-no-mestrado-em-sistemas-de-
informacao-ganha-destaque-em-premiacao-internacional/.

Alunos de Marketing premiados em desafio da Visa. 
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Equipe da EACH vence etapa brasileira da Imagine Cup 2016

Divulgação/Microsoft

Mais uma vez a EACH brilhou em uma das mais importantes competições de 
tecnologia e inovação do mundo. A equipe “Team Bridge” venceu a etapa brasileira 
da Imagine Cup 2016 na categoria Cidadania. Promovida pela Microsoft, a competição 
reúne estudantes de todo o Brasil e é dividida em três categorias: Games, Cidadania 
e Inovação.

http://www5.each.usp.br/noticias/equipe-da-each-vence-etapa-brasileira-da-
imagine-cup-2016/.

Trabalho de professores da EACH USP é premiado na conferência internacional 
ICEGOV 2016

De 29 de fevereiro a 3 de março aconteceu em Montevideu a conferência 
internacional ICEGOV (International Conference on Theory and Practice of Electronic 
Governance). O objetivo foi discutir o uso da tecnologia para transformar o trabalho 
do governo e suas relações com os cidadãos, as empresas e outros intervenientes não 
estatais, a fim de melhorar a governança pública e a sua contribuição para as políticas 
públicas e desenvolvimento. 

http://www5.each.usp.br/noticias/trabalho-de-professores-da-each-usp-e-
premiado-na-conferencia-internacional-icegov-2016/.

Aluna da EACH tem projeto premiado em evento internacional de Turismo

Premiação da aluna Grislayne Guedes Lopes no evento da IFITT.

Equipe festeja a grande vitória da competição nos Estados Unidos
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Uma aluna do programa de mestrado em Turismo da EACH/USP recebeu uma 
premiação em um dos principais eventos de tecnologia e turismo do mundo, o ENTER, 
que é organizado pela IFITT – International Federation of Information Technology and 
Travel & Tourism. O evento acontece há 23 anos e é um dos mais importantes da área.  

http://www5.each.usp.br/noticias/aluna-da-each-tem-projeto-premiado-em-
evento-internacional-de-turismo/.

Ex-aluna da EACH conquista segundo lugar em concurso de moda inclusiva

A 7ª edição do Concurso Moda Inclusiva, promovida pela Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, teve uma eachiana entre seus 
primeiros colocados. Bruna de Souza Oewel, que se formou em 2011 no curso de 
Têxtil e Moda da Escola, conquistou o segundo lugar da competição, criando um look 
composto por saia e jaqueta para mulheres cadeirantes. 

http://www5.each.usp.br/noticias/ex-aluna-da-each-conquista-segundo-lugar-em-
concurso-de-moda-inclusiva/.

Plataforma desenvolvida na EACH vence prêmio de informática e inovação na gestão 
pública

Mais um projeto desenvolvido por alunos e professores da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da USP saiu vitorioso de uma premiação. Dessa vez o grande campeão 
do Prêmio do Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública (CONIP) 2015 
foi o projeto Diário Livre, elaborado pelo Colaboratório de Desenvolvimento e 
Participação (Colab) da EACH. 

http://www5.each.usp.br/noticias/plataforma-desenvolvida-na-each-vence-premio-
de-informatica-e-inovacao-na-gestao-publica/.

Equipe da EACH vence competição mundial da Microsoft

Equipe formada por alunos e professores da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH/USP) foi a grande campeã da Imagine Cup 2015, competição 
mundial de inovação em tecnologias da informação promovida pela Microsoft. 

http://www5.each.usp.br/premios/equipe-da-each-vence-competicao-mundial-da-
microsoft/.

Grupo de pesquisa da EACH vence Imagine Cup Brasil 2015

O grupo de pesquisa interdisciplinar da EACH, eFitFashion, venceu a edição de 
2015 do Imagine Cup Brasil na categoria Inovação. Patrocinada pela Microsoft, a   é 
uma competição de tecnologia para estudantes e uma das maiores do mundo na área 
de tecnologia e inovação.

http://www5.each.usp.br/noticias/grupo-de-pesquisa-da-each-vence-imagine-cup-
brasil-2015/.

Professor da EACH recebe Prêmio Vale-Capes de Ciência e Sustentabilidade

O professor de Gestão Ambiental da EACH, André Felipe Simões, foi recentemente 
contemplado com o Prêmio Vale-Capes de Ciência e Sustentabilidade – Edição de 
2014 por sua orientação em uma dissertação de mestrado defendida em 2013. 
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http://www5.each.usp.br/noticias/professor-da-each-recebe-premio-vale-capes-de-
ciencia-e-sustentabilidade/

Equipes da EACH se destacam em competição internacional na área de computação

Duas equipes formadas por alunos dos cursos de Sistemas de Informação e Têxtil 
e Moda da EACH receberam menção honrosa em uma competição internacional 
promovida pela Microsoft, chamada de Imagine Cup. Ela é a maior competição 
mundial de tecnologia para estudantes. Criada há nove anos pela Microsoft, a Imagine 
Cup surgiu com a ideia de que os alunos podem e vão mudar o mundo. 

http://www5.each.usp.br/noticias/equipes-da-each-se-destacam-em-competicao-
internacional-na-area-de-computacao/ 

Empresa incubada na Habits ganha premiação na Campus Party

A OPA, uma das empresas incubadas na Habits – Habitat de Inovação Tecnológica 
e Social / Incubadora – Escola, sediada no Campus Leste da Universidade de São 
Paulo, foi uma das ganhadoras do Prêmio “Mulheres Tech em Sampa”, promovido 
pelo Google, Rede Mulher Empreendedora e Prefeitura de São Paulo. A premiação 
ocorreu no dia 7 de fevereiro, na Campus Party. 

http://www5.each.usp.br/noticias/empresa-incubada-na-habits-ganha-premiacao-
na-Campus-party/

Estudantes de Gestão Ambiental se destacam em disciplina da FEA

Dois alunos do curso de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH/USP) conquistaram o 1º e o 3º lugar em concurso promovido 
pela disciplina “Responsabilidade e Empreendedorismo Social”, resultado da parceria 
entre FEA/USP, NESst Brasil e Blackstone Foundation, oferecida no mês de setembro 
de 2014. A disciplina, conduzida pela professora Graziella Comini (FEA), levou os 
estudantes a uma imersão no universo dos negócios sociais ao longo da Semana da 
Pátria. 

http://www5.each.usp.br/noticias/estudantes-de-gestao-ambiental-se-destacam-
em-disciplina-da-fea/.

Professor de Gestão de Políticas Públicas vence prêmio do Ministério da Fazenda

O professor Fabio Alvim Klein, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP), venceu a categoria. 

http://www5.each.usp.br/noticias/professor-de-gestao-de-politicas-publicas-vence-
premio-do-ministerio-da-fazenda/.

TCC de aluno de Gestão Ambiental vence premiação nacional

O trabalho de conclusão de curso de Alan Pereira de Andrade Silva, aluno de 
Gestão Ambiental da EACH, foi um dos vencedores do Prêmio ICE Finanças Sociais e 
Negócios de Impacto – Incentivo ao Trabalho Acadêmico, organizado pelo Instituto de 
Cidadania Empresarial e pela Unicamp. 

http://www5.each.usp.br/noticias/tcc-de-aluno-de-gestao-ambiental-vence-
premiacao-nacional/.



EACH - USP – Relatório de Gestão 2014-2018     165

Aluna da EACH tem trabalho premiado no XVII Troféu São Paulo Capital Mundial da 
Gastronomia

O trabalho de conclusão de curso de Tamiris Martins da Silva, aluna de Lazer e 
Turismo da EACH, foi premiado com o segundo lugar no XVII Troféu São Paulo Capital 
Mundial da Gastronomia, na categoria “Trabalho acadêmico sobre gastronomia na 
cidade de São Paulo”. Concedido pela Câmara Municipal de São Paulo, o prêmio foi 
entregue em solenidade realizada no Palácio Anchieta, no dia 28 de novembro. 

http://www5.each.usp.br/noticias/aluna-da-each-tem-trabalho-premiado-no-xvii-
trofeu-sao-paulo-capital-mundial-da-gastronomia/.

Disciplina de Gestão de Políticas Públicas recebe prêmio nacional sobre educação 
fiscal

A disciplina “A Cidade Constitucional: Capital da República” do curso de Gestão 
de Políticas Públicas da EACH foi contemplada, na noite da última terça-feira, em 
Brasília, com o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2014. Ela foi a segunda colocada 
na categoria “Instituições” e recebeu a premiação de R$ 10 mil. 

http://www5.each.usp.br/noticias/disciplina-de-gestao-de-politicas-publicas-recebe-
premio-nacional-sobre-educacao-fiscal/.

Projeto desenvolvido na EACH é vencedor do prêmio Santander Universidades

O Banco Santander anunciou, na última quarta-feira, (5/11), os 21 vencedores da 
10ª edição dos Prêmios Santander Universidades, que receberam juntos mais de R$ 
2 milhões em prêmios, além de bolsas de estudos internacionais na Babson College, 
nos EUA. 

http://www5.each.usp.br/noticias/projeto-desenvolvido-na-each-e-vencedor-do-
premio-santander-universidades/.

Egressos de Sistemas de Informação conquistam premiação nacional

Dois alunos egressos do curso de Sistemas de Informação da EACH/USP conquistaram 
o primeiro lugar do projeto “Encontre um Anjo”, do movimento “Empreenda”. 
Ricardo Sudário e Marcos Soledade são sócios proprietários da empresa Quântica, 
que desenvolve soluções de e-learning. A Quântica começou a desenvolver as suas 
atividades na Habits – Incubadora-Escola, da EACH.

http://www5.each.usp.br/noticias/egressos-de-sistemas-de-informacao-
conquistam-premiacao-nacional/.

Estudantes de Sistemas de Informação se destacam na Maratona de Programação 
da USP

O time Tempestade de Ozz, formado por três ingressantes de Sistemas de 
Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), conquistou o primeiro 
lugar entre as equipes de calouros de toda a universidade durante a XVIII Maratona de 
Programação dos Alunos da USP – 2014, que ocorreu no dia 16 de agosto, no Centro 
de Ensino de Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP.

http://www5.each.usp.br/noticias/estudantes-de-sistemas-de-informacao-se-
destacam-na-maratona-de-programacao-da-usp/.
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Finalista do Desafio Google, projeto da EACH recebe R$ 500 mil de prêmio

O Gastos Abertos, projeto finalista do Desafio de Impacto Social Google, recebeu 
na última quinta-feira, dia 8 de maio, um prêmio de R$ 500 mil durante a final do 
concurso, que ocorreu no escritório de São Paulo do Google. 

http://www5.each.usp.br/noticias/finalista-do-desafio-google-projeto-da-each-
recebe-r-500-mil-de-premio/.

Alunos e professores da EACH formam primeira equipe brasileira a participar de 
competição internacional de supercomputação

Estudantes e professores do curso de Sistemas de Informação da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH) da USP possuem o desafio de participar em breve de 
duas importantes competições internacionais de supercomputação. 

http://www5.each.usp.br/noticias/alunos-e-professores-da-each-formam-primeira-
equipe-brasileira-a-participar-de-competicao-internacional-de-supercomputacao/.

USP é eleita melhor universidade pública na área de Ciências Exatas e Informática

A Universidade de São Paulo foi eleita a melhor instituição pública de ensino 
do Brasil na categoria Melhores por Área de Conhecimento – Ciências Exatas e 
Informática pelo Prêmio Melhores Universidades 2016, concedido anualmente pelo 
Guia do Estudante.

A publicação destacou o curso de Sistemas de Informação da EACH: “o bacharelado 
em Sistemas de Informação, também contemplado com cinco estrelas na Avaliação 
do GE. O curso possui um elevado grau de integração com a pós-graduação da 
Unidade, e os alunos da graduação podem adiantar disciplinas do mestrado antes 
mesmo da conclusão do curso. Todos os professores são doutores, e os estudantes 
contam também com projetos de extensão, como empresa júnior, campeonatos de 
programação e cursos que eles mesmos podem ministrar para a comunidade”.

Criado há 12 anos, com o objetivo de apontar as instituições de ensino superior 
que mais se destacaram no cenário acadêmico brasileiro, o Prêmio Melhores 
Universidades é conferido com base na avaliação dos cursos superiores do Guia do 
Estudante, publicado desde 1984 pela Editora Abril. 

http://www5.each.usp.br/noticias/usp-e-eleita-melhor-universidade-publica-na-
area-de-ciencias-exatas-e-informatica/.
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 EACH tem sua melhor avaliação no Guia do Estudante

O Guia do Estudante Profissões Vestibular 2017, já disponível nas bancas, concedeu 
a avaliação máxima de cinco estrelas a 102 dos 123 cursos da USP analisados pela 
publicação. O guia é um dos principais veículos de comunicação sobre instituições 
de ensino superior do Brasil e de avaliação de cursos de graduação. Ele é publicado 
anualmente pela editora Abril.

Em relação aos cursos da EACH, seis deles receberam a nota máxima de cinco 
estrelas e três cursos obtiveram a avaliação de quatro estrelas.

Os cursos de Gerontologia, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, 
Obstetrícia e Sistemas de Informação receberam cinco estrelas, que é a pontuação 
máxima na avaliação do Guia do Estudante.

O curso de Educação Física e Saúde também ganhou cinco estrelas. No caso dessa 
graduação, ela recebe a mesma avaliação do curso de Educação Física oferecido na 
Cidade Universitária, já que a publicação não avalia carreiras com linhas de estudo 
parecidas dentro de uma mesma universidade. O mesmo aconteceu com o curso de 
Lazer e Turismo, que recebeu quatro estrelas – a mesma avaliação do curso de Turismo 
oferecido na Cidade Universitária.

Marketing e Têxtil e Moda também foram avaliados com quatro estrelas. Já o 
curso de Licenciatura em Ciências da Natureza não foi avaliado pelo fato do Guia do 
Estudante não analisar as licenciaturas, com exceção de Pedagogia e Educação Física.

Os selos de qualidade divulgados pela Editora Abril estão no link:

http://www5.each.usp.br/noticias/saiba-quais-foram-as-avaliacoes-dos-cursos-da-
each-pelo-guia-do-estudante/.
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Foto da página anterior: Atividade Musical nas comemorações dos 10 anos da EACH,
  no espaço aberto do Conjunto Didático Inicial.



170

 XI. EACH 10 ANOS 

Em 2014, após o retorno aos espaços próprios e retomada da rotina acadêmica, 
resolvemos celebrar os dez anos da EACH pela importância de registrar a data, ainda 
mais tendo a Unidade passado por fase tão difícil, ao mesmo tempo que continuou a 
consolidação de cursos, programas e pesquisas, ultrapassado muitas dificuldades de 
várias naturezas e já marcando sua característica de grande superação. No entanto, 
só foi possível organizar e realizar esta celebração em 2015, devido às dificuldades 
enfrentadas com a interdição e, após a liberação do Campus, às providências extras 
necessárias para o retorno à atividade acadêmica normal.

Optamos por envolver a comunidade na organização e realização, montando um 
grupo com todas as categorias presentes. A programação da celebração teve alguns 
eventos específicos, além de diversos eventos culturais promovidos ao longo do 
segundo semestre de 2015. O Grupo de Trabalho EACH 10 anos, que trabalhou próximo 
à Diretoria para estabelecimento e organização da programação, foi formado pelos 
professores Anna Karenina Martins e Josmar Andrade, pelos funcionários Érika Setra, 
Ernandes Pereira e Rogério Pimenta, e pelos alunos Caroline Nery e Paulo Borges. O 
Prof. Thomás Haddad também teve relevante participação, tendo produzido um texto 
lido ao final da cerimônia de encerramento.

A programação incluiu um evento específico para abertura das comemorações 
e um para seu encerramento; neste período, houve várias iniciativas planejadas, 
protagonizadas pela administração, pelos cursos de Graduação, pelas comissões 
estatutárias, pelos colegiados principais e também individualmente pelos membros da 
Unidade, inclusive a proposição da reflexão sobre a EACH desejada pela comunidade 
para os próximos anos. Assim, durante praticamente sete meses, a EACH relembrou em 
várias ocasiões que teve e terá muitos desafios, e que também é importante valorizar 
suas conquistas e refletir sobre as possibilidades de futuro e as ações necessárias para 
eventuais mudanças de rumo necessárias. 

A seguir, reproduzimos material elaborado pela Imprensa EACH sobre as  atividades 
realizadas. O capítulo finaliza com um texto produzido pelo Prof. Thomás Haddad, 
que faz uma significativa reflexão sobre a EACH, aborda os desejos expressos pela 
comunidade para o futuro da Unidade,   

Alunos, professores e funcionários comemoraram 10 anos de EACH 

Alunos participando do plantio
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No dia 18 de junho de 2015, a EACH deu início às comemorações dos dez anos de 
inauguração da Escola, promovendo atividades que envolveram alunos, professores e 
funcionários, sob a organização  do GT EACH 10 anos.

A comunidade eachiana começou o dia plantando árvores pelo Campus. A ideia era 
que cada árvore simbolizasse uma parte da comunidade da Escola. Foram plantadas 
árvores para cada curso de graduação, para todas as comissões estatutárias da EACH, 
para os funcionários, para os terceirizados e uma árvore para Douglas Silva Ribeiro, 
estudante de Lazer e Turismo que faleceu em setembro de 2014 após sofrer um 
acidente nos Estados Unidos. A atividade foi organizada com a ajuda do professor 
Antonio Carlos Sarti.

No final do dia, os integrantes da EACH foram novamente homenageados com 
uma cerimônia no Auditório Azul. O Grupo de Trabalho EACH 10 anos selecionou 
algumas pessoas que contribuíram com a história da Escola para receber uma placa 
de homenagem. 

O aluno de Marketing, Victor Ogeda, iniciou o evento tocando, ao piano, um arranjo 
de autoria própria e, em seguida, a EACH fez um agradecimento especial ao seu 
primeiro diretor, professor Dante de Rose Júnior; à presidente da Comissão Central da 
USP Leste, professora Myriam Krasilchik; ao primeiro professor contratado, Ricardo 
Ricci Uvinha; à primeira funcionária contratada, Rosana Marcelino; à representante 
dos primeiros alunos matriculados, Alice Amarante Neves; à primeira aluna de 
graduação formada, Aline Santos de Araújo; e ao primeiro aluno de pós-graduação 
formado, Eder Lúcio da Fonseca. 

Logo após o término da cerimônia foi servido a todos um coquetel elaborado pelos 
alunos da disciplina “Promoção e Gestão de Eventos”, do curso de Lazer e Turismo, 
orientados pela professora Juliana Rodrigues. A noite também foi animada pela 
apresentação da banda Anatomia do Rock, da qual participa o professor Jefferson 
Mello.

Comemoração com arte e cultura
Diversos estudantes participaram da “Apresentação de Talentos Musicais”, atividade 

realizada durante o período de almoço, próxima à lanchonete, e que foi organizada pela 
professora Bibiana Graeff. Os alunos tocaram diferentes gêneros musicais e alegraram 
todos aqueles que estavam presentes ou de passagem pelo local. À tarde foi a vez dos 
autores da comunidade eachiana poderem exibir suas obras, autografar e debater 
seus conteúdos na “Estante EACH/USP”, que ocorreu no saguão dos auditórios com o 
apoio da professora Sandra Reimão. 

Os participantes dessa atividade ficaram conhecendo um pouco mais sobre As 
Copas perdidas em casa, de Ahmad Samir Nobrega; O encantador de traças, de 
Anna Karenina Martins; Educação pela Água: atividades aquáticas para pessoas com 
paralisia cerebral; de Caio Ferraz Cruz; Fundamentos de Sistemas de Informação, 
de Edmir Parada Vasques Prado, Luciano Vieira de Araújo e Violeta Sun; O sono na 
sala de aula: tempo escolar e tempo biológico, de Fernando Louzada e Luiz Menna 
Barreto; Cinco pedrinhas saem em aventura, de Maria Cristina Motta de Toledo e 
Rosely Imbernon; Mediações Simbólicas na Atividade Pedagógica: contribuições da 
psicologia histórico-cultural para o ensino e aprendizagem, de Maria Eliza Mattosinho 
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Bernardes; Território e Gestão Ambiental na Amazônia: Terras públicas e dilemas 
de Estado, de Neli Aparecida Mello-Théry; Turismo de Aventura: Gestão e Atuação 
Profissional, de Ricardo Ricci Uvinha e Ralf Buckley; e sobre a crônica Um ano após a 
tempestade, de William Yoshiiki Kita.

Fotografias da EACH

A Escola também promoveu o concurso cultural “Fotografe a EACH”, ao longo do 
mês de fevereiro de 2016. Alunos, professores, funcionários e todos aqueles que 
já foram membros da Escola puderam participar do concurso. As fotos enviadas 
deveriam possuir aspectos educacionais, humanos, arquitetônicos e outras temas 
que se relacionavam com a Unidade e sua história.

Dentre todas as fotos inscritas, 20 imagens foram ampliadas e expostas nas 
dependências da EACH. A escolha dessas fotografias se deu por votação aberta 
ao público em geral, que foi realizada pelo Facebook do concurso. Os autores das 
fotos selecionadas receberam um certificado do concurso durante a cerimônia de 
encerramento das comemorações dos 10 anos da Escola, que ocorreu em 25 de 
fevereiro de 2016.

Finalização das comemorações

Professores, alunos, funcionários e convidados participaram do evento que 
encerrou as comemorações. A diretora da EACH, professora Maria Cristina Motta de 
Toledo, fez a abertura da cerimônia, relembrando fatos marcantes que aconteceram 
ao longo dos 10 anos da Escola. Também participaram da mesa de abertura do evento 
a vice-diretora da Escola, professora Neli Aparecida de Mello-Théry, o professor 
Josmar Andrade, representando o Grupo de Trabalho EACH 10 anos, e o Padre Ticão, 
que destacou a importância da presença da USP na zona leste de São Paulo.

Em seguida, todos os convidados e participantes do evento puderam assistir a 
várias atividades culturais: apresentações teatrais feitas por um grupo de alunos e 
funcionários da Escola, exibição de vídeo com fotos históricas da EACH e a entrega dos 
certificados para os autores das 20 fotos mais votadas no concurso cultural “Fotografe 
a EACH”. 

O evento também contou com a participação da professora Bibiana Graeff, do 
curso de Gerontologia, que fez uma homenagem à Unidade com uma apresentação 
de piano e voz das canções “Oração ao tempo”, de Caetano Veloso, e “Life on Mars?”, 
de David Bowie.

Coquetel em comemoração aos 10 anos da EACH 



EACH - USP – Relatório de Gestão 2014-2018     173

Ao término da cerimônia foi lido o texto escrito pelo professor Thomás Haddad, 
que faz uma reflexão sobre a EACH, repoduzido a seguir.

 “Na manhã do dia 27 de fevereiro de 2005 inauguravam-se, oficialmente, 
os primeiros prédios desta que viria a ser a Escola de Artes, Ciências e Huma-
nidades da USP. Muito antes das construções, porém, a EACH já existia como 
ideia, como desejo, como luta: luta para que a Universidade de São Paulo se 
expandisse pela imensa cidade, se enraizasse e verdadeiramente se misturas-
se a ela e aos seus habitantes; desejo de que esse movimento de abertura e 
inclusão começasse na Zona Leste, dona de uma viva história de movimentos 
associativos e comunitários, forjados na experiência das batalhas reivindica-
tórias de um operariado numeroso, estudantes secundaristas, descendentes 
de migrantes, comunidades eclesiais e núcleos partidários – batalhas essas 
temperadas na resistência comunitária à ditadura militar e à modernização 
autoritária, nos paradoxos da redemocratização e no combate às persisten-
tes desigualdades sociais, altamente regionalizadas em uma cidade como 
a nossa; e ideia de que a USP também precisava se reinventar por dentro, 
transformar suas próprias relações internas, suas escolhas pedagógicas, es-
truturas administrativas, meios de produção e circulação de conhecimentos.

Mas idealizar, desejar e lutar são tarefas permanentes. A inauguração da-
queles primeiros prédios, e de muitos que vieram nos dez anos seguintes, está 
muito longe de significar o ponto final de tudo isso – pelo contrário, é sempre 
o começo. A vida que pulsa dentro desses prédios, de milhares e milhares de 
estudantes, centenas de funcionários e professores, a vida das incontáveis 
pessoas que ainda vão romper as barreiras que as separam deste espaço 
físico e simbólico, essas vidas não podem ser contidas, e produzem incessan-
temente novas ideias sobre o que a EACH deve ser, desejam outros destinos, 
lutam por outros rumos.

As vozes da comunidade não nos deixam mentir. Questionados sobre o 
que desejam para os próximos dez anos da EACH, alguns disseram que ela 
precisa de “transformações pedagógicas de ponta, garantindo horizontalida-
de nas relações, respeito às singularidades”; para outros, o mais importante 
é que ela seja “exemplo de recuperação ambiental”, ou que seja “reconhecida 
no mundo inteiro pela qualidade da formação dos seus alunos, das pesqui-
sas e da interação com a comunidade”, ou ainda “uma instituição que apoia 
pessoas e outras instituições, ciente e respeitosa às igualdades e diferenças, 
com espaço para a atuação de todos, ativa em todos os aspectos: científico, 
didático, social, comunitário, político e, por que não, econômico”. 

Há quem anseie por “uma Escola sem muros”, explicando que “muros, 
portarias e catracas são a dimensão física dos muros simbólicos e mentais. 
Temos que remover os muros”. Algumas vozes clamam por “compromisso 
com igualdade de gênero”, outras pela igualdade entre as categorias que 
compõem a comunidade. Há o pessimismo de quem deseja apenas que em 
dez anos a Escola ainda exista, a decepção de quem considera que a unidade 
se desviou de um desígnio inicial, a esperança de alguém que vislumbra uma 
“EACH unida, solidária e transformadora”.

Acima de tudo, ressoa a voz de quem descreve o que espera ver na Escola 
daqui a uma década, e termina dizendo que “não se trata de tarefa simples. 
Devemos começar”. A cada dia, de fato, devemos começar. Cada muro que se 
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levanta ou derruba, cada expectativa que se cumpre ou se frustra, da mesma 
forma que aqueles prédios inaugurados há mais de dez anos, são sempre só 
mais um começo, de novas ideias, novos desejos e novas lutas. Quando com-
pletar seus vinte anos, a EACH será o resultado desse recomeço permanente, 
desse fundamental inconformismo com o tempo presente – sem o qual nós 
não teríamos sequer vindo a existir.

Talvez seja o caso de lembrarmos que, quando foi criada, há mais de 80 
anos, a Universidade de São Paulo foi pensada como mais que uma reunião 
administrativa de faculdades e escolas de ensino superior até então indepen-
dentes, algumas com uma longa história própria de realizações. Ela foi um 
ato político consciente, a expressão de um desejo de formação dos quadros 
dirigentes que deveriam devolver a uma ínfima parcela da sociedade pau-
lista a proeminência perdida nas revoluções de 1930 e 1932. Mas a USP foi 
também a materialização de uma certa ideia de universidade que permanece 
conosco, organizando a identidade acadêmica: a ideia de indissociabilidade 
entre ensino e pesquisa, de geração de conhecimento como condição neces-
sária para sua difusão e aplicação. E foi justamente através de uma faculda-
de nova, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que formava alunos para 
profissões incompreendidas, que se organizava de um modo peculiar, que 
essa ideia tomou corpo e a USP se inventou.

Ora, a EACH também foi e é muito mais que um ato administrativo ou uma 
decisão burocrática – ela é uma conquista política, desta vez não mais dos 
barões do café e da indústria, mas de multidões que lutaram anonimamente 
por sua existência, e que continuam a fazê-lo todos os dias, de dentro e de 
fora, enquanto houver dentro e fora. Além disso, da mesma forma que a 
antiga Faculdade de Filosofia em seus primeiros anos, a EACH gera incerte-
zas e receios por causa de seus cursos, sua pouca tradição, sua organização 
administrativa, e, não há por que escondê-los, seus problemas. Mas ela é 
igualmente vital para a USP se reinventar, através das ideias, desejos e lutas 
que a cada dia temos e travamos aqui.”

Professor Thomás  A. S. Haddad





XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Foto da página anterior: Foto de Professores da Unidade, feita durante a comemoração dos   
  10 anos da EACH.
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XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa gestão iniciou-se no auge de uma crise institucional, em 2013, gerada 
por vários elementos, que alcançou dimensões inimagináveis na USP: ação civil 
púbica relacionada à deposição ilegal de terra e entulho no Campus, fato ainda 
não esclarecido; ausência da instalação de sistemas de ventilação do gás metano 
oriundo da decomposição da matéria orgânica no subsolo, que resultou na decisão 
judicial de interdição do Campus, por seis meses e meio; movimentação de docentes, 
funcionários e alunos contra a gestão anterior por mais professores e funcionários, 
por melhores condições de trabalho, por melhor relacionamento com a comunidade, 
por melhor condição ambiental, entre outras reivindicações. 

Outra dificuldade encontrada foi a falta de manutenção nos edifícios da EACH. 
Ainda com o Campus interditado, no 1º semestre de 2014, foi detectada a necessidade 
urgente de reforma dos telhados e reconstrução do sistema de rede e alarme de 
incêndio, que foram realizadas em parceria com a SEF.  

Um quadro complexo como este e que afetava a vida acadêmica e profissional 
de todos, gerou, também, uma situação difícil de relacionamento interpessoal, com 
divergências e conflitos que, em alguns casos, extrapolaram os limites aceitáveis e 
geraram muitos problemas, com um clima muitas vezes adverso para o trabalho e o 
estudo.

Apesar do contexto, tudo foi enfrentado do melhor modo possível, tentando não 
acirrar ânimos, mas, antes, disseminando os dados e fatos concretos sobre todas 
as questões, colocar o interesse público acima de tudo, e valorizar os objetivos 
acadêmicos da EACH e da USP.

Após quatro anos, embora com a sensação de que mais ainda poderia ter sido 
feito, deixamos para a EACH:

- Criação, organização de espaços e condições para melhor convivialidade (bancos 
e áreas de convivência, Internet disseminada pelo campus, plantio de árvores visando 
melhor qualidade do ar, multiplicidade de locais de oferta de alimentos, com a 
abertura de licitação de vending machines e da nova lanchonete. 

- Prédios muito mais limpos e organizados do que recebemos (shafts, escadas de 
incêndio etc.).

- Trabalho com comissões assessoras e grupos de trabalho que ampliam as 
discussões e o conhecimento sobre a Unidade, envolvendo grande número de 
membros da comunidade.

- Criação do projeto de Revegetação do Campus, com o plantio de diversas espécies 
de mudas. 

- Discussão e encaminhamento de proposta de reestruturação administrativa para 
melhoria da Gestão da Unidade.

- Aprovação de novo curso de Graduação em Biotecnologia. 

- Discussão e encaminhamento de proposta de ampliação de prédios para compor 
o Plano Diretor da USP.
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- Discussão e incentivo à permanência estudantil, com acompanhamento de auxílios 
diversos concedidos pela SAS e implantação do fornecimento do café da manhã para 
os estudantes. 

- Prefeitura própria para a área Capital-Leste do Campus (solicitação feita no início 
de 2014).

- Gestão com transparência, priorizando interesse público, sem favorecimentos 
nem perseguições.

- Apuração formal de irregularidades; segurança para apresentação de denúncias. 

- Valorização da mediação para a solução de conflitos.

- Construção coletiva do relatório de avaliação institucional.

- Consulta pública interna sobre o orçamento da Unidade para priorização das 
demandas possíveis de atendimento.

- Sistematização para discussão sobre a ocupação dos espaços da Unidade.

- Melhorias nos fluxos de trabalho, com criação de sistemas e organização de 
calendários e procedimentos.

- Experiências de gestão com participação de funcionários. 

- Canais abertos para diálogo com alunos.

- Consideração de todo e qualquer assunto levado à administração, sem conclusões 
precipitadas sobre a importância de cada um, valorizando a opinião de todos.

Finalmente, o olhar após o fim, mais que tudo, mostra que valeu a pena trabalhar 
por esta fantástica EACH!

Agradecemos a todos os que, direta ou indiretamente, próximos ou distantes, 
contribuíram com nosso trabalho para que nossa Unidade se reconstruísse durante 
esses quatro anos de gestão.

Maria Cristina Motta de Toledo

Neli Aparecida de Mello-Théry



ANEXOS
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SIGLAS
(1): EACH 
(2): Reitoria e órgãos centrais da USP 
(3): instâncias externas à USP

APCEx – Programa Aprender com Cultura e Extensão (2)

APCN – Aplicativo de Proposta de Cursos Novos (3)

ATAc – Assistência Técnica Acadêmica (1)

ATAd – Assistência Técnica Administrativa (1)

ATAPOC – Assistência Técnica de Apoio aos Órgãos Centrais (1)

ATFin – Assistência Técnica Financeira (1)

ATInfra – Assistência Técnica de Infraestrutura (1)

AUCANI – Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (2)

AUSPIN – Agência USP de Inovação (2)

BEC – Bolsa Eletrônica de Compras (3)

BTC – Curso de Graduação em Biotecnologia (1) 

CA – Comissão de Área (2)

CAA – Comissão de Atividades Acadêmicas (2)

CAEF – Comissão Assessora de Espaço Físico (1)

CAI – Conselho de Áreas Interdisciplinar (2)

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (3)

CB – Ciclo Básico (1)

CCEx – Comissão de Cultura e Extensão Universitária (1)

CDDDHD – Comissão de Defesa da Diversidade, Direitos Humanos e Democracia (1)

CEPAF – Centro de Práticas Esportivas (1)

CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP (2)

CERT- Comissão Especial de Regimes de Trabalho (2)

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (3)

CEUA - Comitê de Ética no uso de Animais em Experimentação (1)

CG – Comissão de Graduação (1)

CI – Comissão Assessora de Informática (1)

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (1)

CMP 1, 2 e 3 – Centro Multidisciplinar de Pesquisa 1, 2 e 3 (1)

CN – Ciências da Natureza (1)

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (3)

Co – Conselho Universitário (2)
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CoC- Comissão de Coordenação de Curso (1)

CODAGE – Coordenadoria de Administração Geral (2)

CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (3)

COP – Comissão de Orçamento e Patrimônio (2)

CPA - Comissão Permanente de Avaliação (2)

CPG – Comissão de Pós-Graduação (1)

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito (3)

CPq – Comissão de Pesquisa (1)

CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (3)

CRInt – Comissão de Relações Internacionais (1)

CTA – Conselho Técnico-Administrativo (1)

CTeD – Comissão Assessora de Treinamento e Desenvolvimento dos Servidores 
Técnicos Administrativos (1)

CUASO – Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (2)

DAS - Departamento de Assistência à Saúde (2)

DGP – Diretório de Grupos de Pesquisa (3)

DRH – Departamento de Recursos Humanos (2)

EAIP – Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (1)

EC – Estação Ciência (2)

ECA – Escola de Comunicação e Artes (2)

ECCE - Espaço Ciência, Cultura e Educação (1)

EE – Escola de Enfermagem (2)

EEFE – Escola de Educação Física e Esporte (2) 

EFS – Curso de Graduação Educação Física e Saúde (1)

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio(3)

EP – Escola Politécnica (2)

ETEC – Escola Técnica Estadual (3)

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (3)

FATEC – Faculdade de Tecnologia de São Paulo (3)

FE – Faculdade de Educação (2)

FFLCH – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (2)

FM – Faculdade de Medicina (2)  

FMVZ – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (2)

FSP – Faculdade de Saúde Pública (2)
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FUVEST – Fundação Universitária para o Vestibular (2)

GA – Curso de Graduação Gestão Ambiental (1)

GAP – Grupo de Apoio Pedagógico (1)

GER – Curso de Graduação Gerontologia (1)

GPP – Curso de Graduação Gestão de Políticas Públicas (1)

GT – Grupo de Trabalho (1)

GTEF – Grupo de Trabalho de Espaço Físico (1)

IAG – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (2) 

IC – Iniciação Científica (3)

IEA – Instituto de Estudos Avançados (2)

IES – Instituição de Ensino Superior (3)

IGc – Instituto de Geociências (2)

IO – Instituto Oceanográfico (2)

IP – Instituto de Psicologia (2) 

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (3)

IPTV – Internet Protocol Television (3)

LabCAF – Laboratório de Ciências da Atividade Física (1)

LCN – Curso de Graduação Licenciatura em Ciências da Natureza (1)

LZT – Curso de Graduação Lazer e Turismo (1)

MKT – Curso de Graduação Marketing (1)

NAP – Núcleo de Apoio à Pesquisa (2)

NPD - Núcleos de Pesquisa e Docência (1)

NPDE - Núcleos de Pesquisa, Docência e Extensão (1)

OBS – Curso de Graduação Obstetrícia (1)

PAD – Processo Administrativo Disciplinar (1, 2 e 3)

PAPFE – Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (2)

PCF – Plano de Classificação de Função (2)

PCO – Prefeitura do Campus da USP (2)

PG – Procuradoria Geral (2)

PIDV - Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (2)

PIRJ - Plano de Incentivo à Redução de Jornada (2)

PRCEU – Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (2) 

PRG – Pró-Reitoria de Graduação (2) 
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PROMUSP – Programa de Pós-Graduação - Mestrado Acadêmico em Mudança 
Social e Participação Política (1) 

PRP – Pró-Reitoria de Pesquisa (2) 

PRPG – Pró-Reitoria de Pós-Graduação (2)

PUB – Programa Unificado de Bolsas (2)

RDIPD – Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (2)

RP – Resolução de Problemas (1)

RTC – Regime de Turno Completo (2)

RTI - Reserva Técnica Institucional/ FAPESP (3) 

RTP – Regime de Turno Parcial (2)

RUSP – Reitoria da USP (2) 

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (3)

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (3)

SAS – Superintendência de Assistência Social (2)

SAU - Superintendência de Saúde (2)

SEF – Superintendência do Espaço Físico (2)

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

SG – Secretaria Geral (2)

SGA – Superintendência de Gestão Ambiental (2)

SI – Curso de Graduação Sistemas de Informação (1)

SIBI – Sistema Integrado de Bibliotecas (2)

SIICUSP – Simpósio Internacional de Iniciação Científica (2)

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes (1)

SISU – Sistema de Seleção Unificada (3)

SPTrans - São Paulo Transporte S.A (3)

STI – Superintendência de Tecnologia da Informação (2) 

TM – Curso de Graduação Têxtil e Moda (1)

UBAS – Unidade Básica de Saúde (3)

UNATI – Universidade Aberta à Terceira Idade (2)

UNICID - Universidade Cidade de São Paulo (3)
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