ASSISTÊNCIA ACADÊMICA
Congregação - 113ª Reunião Ordinária
Sala da Congregação - Bloco A
27 de agosto de 2015 - 14h
Resumo das decisões dos itens discutidos
Item
2.1 Carreira Docente
O Professor Reynaldo Fernandes comentou que a proposta do Grupo de
Trabalho da Reitoria reforça a tendência centralizadora da avaliação
docente pelos órgãos centrais da universidade; não apresenta diagnóstico
dos problemas existentes; possibilita a contratação docente em RTP e sem
aposentadoria integral, o que prejudicaria o ingresso de talentos para a
universidade; cria dois regimes de trabalho de 40 horas; prevê alocação
equilibrada entre os tipos de regime, sem especificar como seria essa
alocação e qual a importância disso; prevê avaliação da atividade do
ensino de graduação, sem expor como se daria essa mudança; tem como
ideia-chave a avaliação permanente e periódica, a cada cinco anos, na
qual todos os departamentos, unidades e docentes teriam que passar por
processo de avaliação, fazendo relatórios, projetos, projeções. Isto seria
avaliado por órgão central da universidade que decidiria, por exemplo, se
determinado docente poderia permanecer em RDIDP.
Na sequência, o Prof. Reynaldo apresentou a proposta da FEA-RP, que
preconiza a avaliação das unidades pelos órgãos centrais da USP e dos
departamentos e docentes pelas unidades. Dando seguimento, discutiu a
extensão universitária, enaltecendo sua importância e sua exequibilidade
quando unida a pesquisas de cunho local. A proposta também prevê que
cada unidade possa trocar vagas de um tipo de regime de trabalho por
outro, como por exemplo, um cargo em RDIDP equivaleria a dois cargos em
RTC, e um cargo em RTC equivaleria a dois cargos em RTP. Desta maneira,
far-se-ia uma distribuição de cargos em RTP, e caberia às unidades redistribuílos, tendo como base a carga didática dos cursos, que foram previamente
aprovados em todas as instâncias competentes. A Professora Adriana
Procópio externou sua preocupação em relação a decisões tomadas
somente com base em dados numéricos e percentuais e afirmou que a
proposta tem que estar clara, independentemente de números. O Professor
Sigismundo Bialoskorski sugeriu vincular à carga didática o número de alunos,
tendo em vista que há classes com muitos alunos. O Professor Reynaldo
seguiu explicando outros detalhes da proposta da FEA-RP. Em seguida,
discorreu sobre um sistema de indicadores de qualidade que auxiliaria na
distribuição dos cargos e das gratificações pelas unidades. Houve, então,
discussões acerca dos desdobramentos e dos detalhes da proposta. Assim, o
Professor Dante deu início à organização da votação da proposta,
esclarecendo que seriam votadas, separadamente, a proposta em si e
eventuais complementos. O Professor Sigismundo apresentou o seguinte
complemento: “Na distribuição da carga didática deverá ser considerado o
número de alunos e as necessidades de licença-prêmio e afastamento dos
professores dos departamentos da unidade”.
2.2 Avaliação
A Professora Rosana explicou que, quando a Comissão de Graduação iniciou
o preparo do relatório de avaliação externa, sobre os objetivos de
graduação de curto, médio e longo prazo, descobriu-se que não havia tais
objetivos, uma vez que não havia indicadores nem controles que auxiliassem
a estabelecer quais metas deveriam ser buscadas. Assim, solicitou ao
Professor Dante que autorizasse a criação de comissão para discutir o
processo de planejamento e de avaliação da graduação. Compôs-se a
comissão e discutiram-se propostas. A Professora Rosana explicou que o
projeto trata, principalmente, da criação de comissão permanente de
avaliação de ensino de graduação vinculada à Comissão de Graduação.
Explicou ainda que a comissão tem essa incumbência, mas não a exerce, por
vários motivos, até mesmo falta de articulação política. O intuito da comissão
permanente seria aproximar os chefes de departamento da Comissão de
Graduação, ajudando assim a conduzir o processo de avaliação e a

Decisão

Aprovada, por unanimidade, a proposta
que será encaminhada à Reitoria. Em
seguida, votou-se o destaque proposto
pelo Professor Sigismundo, que foi
aprovado também por unanimidade.

Proposta aprovada por unanimidade
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legitimar o poder da Comissão de Graduação. A ideia da comissão é
implantar dois ciclos de avaliação. Um é parecido com o que já existe,
quinquenal, cujo "input" seriam indicadores objetivos; o outro seria uma
avaliação externa, dirigida a cada um dos quatro cursos da escola, que darse-ia com a reunião de avaliadores, professores e alunos, em processo de
avaliação formativa. Assim, os indicadores objetivos desencadeariam ações
de reflexão e de aperfeiçoamento. O "output" dessa avaliação quinquenal
seria o relatório de autoavaliação, com pontos fortes e fracos, sugestões para
melhoria do curso, parecer externo, apreciação pela comissão de avaliação
e encaminhamento para a Congregação. No ciclo anual ter-se-ia, como
"input", o planejamento, os valores dos indicadores objetivos e o processo
desse ciclo anual seria uma revisão à proposição de metas anuais e a
avaliação do cumprimento das metas. O "output" seria um relatório de
avaliação anual dos cursos de graduação aprovado pela coordenação do
curso, pelo conselho do departamento, pela comissão de avaliação e pela
Comissão de Graduação. O Professor Edgard Monforte citou a teoria
administrativa, segundo a qual, quando as pessoas percebem que o trabalho
desenvolvido por elas é importante, tendem a fazê-lo melhor, e indagou se o
acompanhamento dos indicadores não seria somente uma parte do
processo. A Professora Rosana explicou que a análise dos indicadores é
apenas o catalisador do processo de reflexão e de formação avaliativa. A
docente elogiou a participação do Professor Reynaldo Fernandes na
Comissão.
2.3 Reformulação do Curso de Economia Empresarial e Controladoria
A Professora Rosana explicou que a Comissão Coordenadora do Curso de
Economia Empresarial e Controladoria (CoC-ECEC) propôs reformular o curso,
extinguindo as ênfases, o que, segundo o Professor Carlos Bonacim,
coordenador do ECEC, não fere a essência do curso. A proposta apenas
extingue as ênfases dentro das habilitações ao oferecer o mesmo conjunto
de disciplinas, mas sem a obrigatoriedade de haver oferta para cada uma
das três ênfases. A Professora Adriana Procópio disse que tudo foi muito bem
discutido entre os Departamentos de Economia e de Contabilidade. Houve
também um acompanhamento contínuo para que se chegasse a essa
proposta.
2.4 Revalidação de diploma de graduação estrangeiro
Daniela Gilberto Justi
Título obtido: Bachelor of Business Administration - Kennesaw State University Estados Unidos
Curso de equivalência na USP: Administração
2.5 Regulamento PPGAO
O Professor Sergio Kannebley esclareceu que a proposta trata de pequenas
alterações no regulamento. O Professor Eliezer Martins solicitou
esclarecimento sobre a nova redação do item a respeito de projetos de
pesquisa. O Professor Sergio explicou que, com a nova redação, é obrigatório
participar de projeto aprovado, não apenas submetido.
2.6.1 Verba PROAP
2.6.2 Verba PROAP
2.7 Prática Profissionalizante e Programa de Atualização Universitária
O Professor José Dutra explicou que a prática profissionalizante exige
formação de nível superior e que a atualização, não.
2.8 Convênio Acadêmico Internacional
Convênio entre a FEA-RP/USP e a UNIVERSITY OF GRONINGEN/FACULTY OF
ECONOMICS AND BUSINESS – RUG/FEB (Holanda)
2.9 Núcleo de Apoio à Pesquisa
Alteração do Regimento Interno do Núcleo de Estudos em Economia de
Baixo Carbono (EBC), por solicitação da Procuradoria Geral da USP
2.10 Concurso público de títulos e provas para provimento de cargo de
professor doutor
Inscrição do concurso referente ao Edital 014/2015

Aprovada, por unanimidade, a
reformulação do curso com a queda das
ênfases.

Revalidação aprovada por unanimidade

Alterações aprovadas por unanimidade

Convênio referendado por unanimidade
Remanejamento aprovado por
unanimidade
Retificação aprovada por unanimidade.
Convênio referendado por unanimidade
Alteração aprovada por unanimidade:
supressão do parágrafo 2º do artigo 1º e
do inciso 8º do artigo 7º
O Professor Dante Martinelli explicou que
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Candidato: Marco Aurélio Gumieri Valério

2.11 Concurso público de títulos e provas para provimento de cargo de
professor doutor
Departamento de Contabilidade
Cargo/claro: 1096680/1067907
Área de conhecimento: Gestão Jurídica da Empresa em Economia
Empresarial e Controladoria
Programa:
1. Início da personalidade jurídica natural aplicado à Economia Empresarial e
Controladoria;
2. Capacidade e suas espécies aplicado à Economia Empresarial e
Controladoria;
3. O nome como atributo da personalidade aplicado à Economia Empresarial
e Controladoria;
4. Resolução de conflitos nas sociedades anônimas por arbitragem aplicado
à Economia Empresarial e Controladoria;
5. Propriedade industrial: marcas e patentes aplicado à Economia Empresarial
e Controladoria;
6. Estabelecimento de empresa aplicado à Economia Empresarial e
Controladoria;
7. Governança corporativa aplicado à Economia Empresarial e
Controladoria;
8. O fenômeno da terceirização do trabalho aplicado à Economia
Empresarial e Controladoria;
9. A justa causa na demissão aplicado à Economia Empresarial e
Controladoria;
10. Poder de tributar e funções dos tributos aplicado à Economia Empresarial
e Controladoria;
11. A imunidade como Limite ao poder de tributar aplicado à Economia
Empresarial e Controladoria;
12. As taxas como espécies de tributos aplicado à Economia Empresarial e
Controladoria.
Bibliografia: livre
2.12.1 Concurso público de títulos e provas para provimento de cargo de
professor doutor – Resultado
Relatório final elaborado pela comissão julgadora do concurso para
provimento de cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de
Contabilidade, referente ao Edital FEA-RP 16/2015 - Especialidade
Contabilidade Gerencial e Auditoria - Candidatos: Claudio de Souza Miranda
e Nilton Cézar Carraro.
Candidato indicado: Claudio de Souza Miranda
2.12.2 Concurso público de títulos e provas para provimento de cargo de
professor doutor – Resultado
Relatório final elaborado pela comissão julgadora do concurso para
provimento de cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de
Contabilidade, referente ao Edital FEA-RP 15/2015 - Especialidade:
Contabilidade e Responsabilidade Social Corporativa - Candidata indicada:
Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi
2.13 Programa Professor Sênior

Permanência do Prof. Dr. Eliseu Martins no Programa de Professor Sênior da
FEA-RP

a documentação de inscrição não
estava adequada e que, por esse motivo,
a inscrição do candidato foi recusada.
Indeferimento da inscrição referendado
por unanimidade

Abertura de edital referendada por
unanimidade

Decisão da Congregação: relatório final
do concurso aprovado por todos os
membros presentes, exceto pelo Professor
Claudio Miranda, que se absteve da
votação

Relatório final do concurso aprovado por
unanimidade

A Professora Maisa explicou que o
Professor Eliseu vem colaborando com a
FEA-RP, possui ótimas avaliações e foi
consultado sobre o interesse em continuar
colaborando.
Decisão da Congregação: permanência
no programa aprovada por unanimidade
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