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ATA DA 405ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IFUSP 
 
ATA – Aos vinte e nove de março de dois mil e sete, no Auditório Abrahão de Moraes, reuniu-se, 
em 3a. Convocação, a Congregação do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, sob a 
presidência do Senhor Diretor, Prof. Dr. Alejandro Szanto de Toledo, com a presença dos 
seguintes membros: Professores Titulares: Profs. Drs. Alberto Fazzio (saiu às 12h17m), Aldo 
Felix Craievich (saiu às 12h15m), Antonio Martins Figueiredo Neto (saiu às 11h35m), Antonio 
Fernando Ribeiro de Toledo Piza (das 10h13m às 10h14m), Artour Elfimov (11h30m), Dirceu 
Pereira (saiu às 12h15m), Gil da Costa Marques (saiu às 10h20m), Guennadii Maximovitch 
Gusev, José Carlos Sartorelli ( saiu às 10h20m), Mahir Saleh Hussein (saiu às 11h35m),  Maria 
Cristina dos Santos, Maria Teresa Moura Lamy (saiu às 11h35m), Nei Fernandes de Oliveira 
Junior, Nelson Carlin Filho, Sylvio Roberto Accioly Canuto (das 10h30m até às 12h), Vito 
Roberto Vanin e Victor de Oliveira Rivelles (das 10h15m até às 10h50m); Chefes de 
Departamento: Profs. Drs. Paulo Eduardo Artaxo Netto (saiu às 11h10), Roberto Vicençotto 
Ribas (saiu às 11h10m), Elcio Abdalla (saiu às 11h35m), Marcos Nogueira Martins, Renato de 
Figueiredo Jardim, Mário José de Oliveira (saiu às 12h15m); Presidentes das Comissões: 
Profs. Drs. Hercílio Rodolfo Rechenberg (suplente), Celso Luiz Lima, Manoel Roberto Robilotta 
(12h15m), e Marília Junqueira Caldas (suplente); Professores Associados: Profs. Drs. Alberto 
Villani, Said Rahnamaye Rabbani, Suhaila Maluf Shibli, Luís Raul Weber Abramo, Thereza 
Borello-Lewin, Mikiya Muramatsu (saiu às 11h35m), Carmen Pimentel Cintra do Prado (das 
10h35m até às 12h15m), Masao Matsuoka e Wayne Allan Seale; Professores Doutores: Profs. 
Drs. Kaline Rabelo Coutinho (saiu 11h35m), Maria José Bechara, Hideaki Miyake (das 9h50m 
até às 10h15m), Philippe Gouffon, Suzana Salém Vasconcelos, Eloísa Madeira Szanto, Raphael 
Liguori Neto, Maria Regina Dubeux Kawamura, Nilberto Heder Medina, Valdir Guimarães (saiu 
às 11h35m); Professor Assistente: Prof. Flávio João Alba; Representantes Discentes: Srs. 
Fernanda Cavalieri Ribeiro Sobré (saiu às 12h15m), Diogo Bernardes Tridapalli , Alexandra 
Chung (saiu às 10h20m), João Nogueira Tragtemberg, Lucas Guerra Derisso, Bruno Alexandre 
de Carvalho Serminaro, Jonas de Souza Alves; Representantes dos Funcionários: Srs. 
Elisabeth Ethiene Varella, Wanda Gabriel Pereira Engel (após às 10h14m),  e Demóstenes José 
de Melo (saiu às 10h40m). Encontram-se afastados os seguintes membros docentes: 
Professores Titulares: Profs. Drs. Fernando Silveira Navarra, Marina Nielsen, Nestor Felipe 
Caticha Alfonso, Ricardo Magnus Osório Galvão e Silvio Roberto de Azevedo Salinas. Não 
compareceram à reunião e apresentaram justificativas para suas ausências: Professor 
Associado: Prof. Dr. Pedro Kunihiko Kiyohara; Professor Doutor: Profa. Dra. Carmen Silvia de 
Moya Partiti; Representante Discente: Érica de Souza Miguel. Não compareceram à reunião e 
não apresentaram justificativas para suas ausências: Professores Titulares: Adilson José da 
Silva, Alinka Lépine, Armando Corbani Ferraz, Carlos Castilla Becerra, Coraci Pereira Malta, 
Henrique Fleming, Iberê Luiz Caldas, João Carlos Alves Barata, Josif Frenkel, Marcelo Otávio 
Caminha Gomes, Mauro Sérgio Dorsa Cattani, Olácio Dietzsch, Oscar José Pinto Éboli e Walter 
Felipe Wreszinski; Chefe de Departamento: Prof. Dr. Dmitri Maximovitch Gitman; Professores 
Associados: Profs. Drs. Antônio Domingues dos Santos e sua suplente Lucy Vitória Credidio 
Assali, Valério Kurak, Rubens Luchtenthäler Filho e seu suplente Luiz Carlos Chamon, Maria 
Cecília Barbosa da Silveira Salvadori e sua suplente Helena Maria Petrilli, Jorge Lacerda de Lyra 
e sua suplente Renata Zukanovich Fuchal, Antonio José Roque da Silva, Edílson Crema e seu 
suplente José Roberto Brandão de Oliveira, Hélio Dias, Tânia Tomé Martins de Castro e seu 
suplente André Bohomoletz Henriques; Presidente de Comissão: Profa. Dra. Rosangela Itri; 
Professores Doutores: Profs. Drs. Daniel Reinaldo Cornejo e José Hiromi Hirata. A Assistente 
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Acadêmica, Sra. Maria Madalena Salgado Bermudez Zeitum, secretariou a reunião. O Sr. Diretor 
iniciou a sessão às 9 horas e 10 minutos  1a. PARTE E X P E D I E N T E ITEM I.1 – 
COMUNICAÇÕES DO DIRETOR: 1) Comunicações da 190ª Sessão Ordinária do CTA, 
realizada em 22.03.2007: a) Portaria da Reitora, de 23.01.07, aposentando o Prof. Humberto 
de Menezes França, do Departamento de Física Matemática. c) Of.CG/06/IF/07, de 08.03.07, 
elegendo o Prof. Nestor Felipe Caticha Alfonso como Coordenador da Comissão 
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Física. O Sr. Diretor informou ainda que a Profa. 
Coraci impetrou mandato na justiça comum contra os Profs. Elcio Abdalla, chefe do 
Departamento de Física Matemática; Renato Jardim, que na ocasião do acontecimento 
contestado era Presidente da Comissão de Graduação; Rosangela Itri, atual Presidente da 
Comissão de Graduação, além de dois professores do Instituto de Matemática e Estatística, por 
conta de uma divergência de opinião sobre carga didática e licença-prêmio. Prosseguiu dizendo 
que a Diretoria do IFUSP, por uma ação de seu Vice-Diretor e Diretor, entrou em contato com a 
Consultoria Jurídica, uma vez que esses três professores estavam atuando em exercício da 
função; portanto, não deveria ser uma ação pessoal, mas sim uma ação institucional. A 
Consultoria Jurídica da USP entendeu da mesma forma e enviou ao Instituto um ofício, cuja 
cópia será enviada aos interessados, com os termos da petição que fazem ao Juiz no sentido de 
transformar a Universidade de São Paulo em ré.  Há uma previsão de que essa petição seja 
despachada em mais ou menos 30 dias. Sendo acatada essa petição, automaticamente se 
encerram as ações contra os docentes.  Como a USP não pode ser processada no Tribunal de 
Pequenas Causas, como é o caso, encerra-se a ação e a autora terá que entrar com nova ação, 
se quiser continuar a questão.  Não sendo acatado pelo juiz o pedido da USP, todo o corpo 
jurídico da Universidade estará à disposição, acompanhando a ação até o final. Terminada essa 
ação, comentou que espera que o Instituto de Física possa se preocupar com as questões 
acadêmicas e não judiciais. Disse a seguir que já chegaram os cartões de acesso ao Instituto 
Butantã, no total de 9, de forma que cada departamento receberá um cartão e três ficarão na 
Diretoria, volantes, para eventuais necessidades.  Como não é pessoal, o cartão pode ser 
entregue a pessoas ou ficar à disposição no próprio departamento, a critério de seus chefes. O 
mesmo se aplica à Diretoria.  O Senhor Vice-Diretor informou que presidiu a última reunião do 
CTA e gostaria de fazer um esclarecimento a respeito do que aconteceu na última reunião da 
Congregação, embora não esteja presente o Prof. Robilotta  com quem se comprometeu a fazê-
lo. Esclareceu então que o Prof. Robilotta na última reunião da Congregação, falando sobre as 
bolsas de iniciação científica, usou o termo medalhista, ou coisa parecida, e ocorreu uma 
pequena discussão.  Durante a reunião do CTA isso foi discutido, de uma forma bastante serena, 
e gostaria de colocar dois pontos que são uma posição da própria Diretoria sobre o caso.  
Primeiramente disse que o Prof. Robilotta foi infeliz no uso do termo medalhista, o que foi 
reconhecido por ele, e acrescentou que o que ele quis dizer, com o que está de acordo, é que 
quando vamos julgar temos que ter muito cuidado ao usar alguns critérios. Disse que no caso 
particular de iniciação científica, temos um número pequeno de bolsas e o critério escolhido é 
equivocado porque não satisfaz o que chamamos de demanda. Temos jovens pesquisadores 
aqui que ainda não têm bolsa de pesquisa e que gostariam de ter estudantes de iniciação. 
Resumindo, disse que concordaram no CTA com a intervenção do Prof. Elcio Abdalla; mas que 
essas intervenções devem ficar dentro da Congregação e que, quando saem, aumentam a 
entropia do sistema.  Prosseguiu afirmando que acha que a observação do Prof. Robilotta deve 
ser respeitada, apesar de ter sido infeliz em sua colocação, pois ele é um professor titular que 
passou pelas mesmas avaliações que todos os titulares passam e que o equívoco vem do 
julgamento.  Acrescentou que participou de uma reunião do Conselho do curso de Ciências 
Moleculares, onde representou o Diretor, e que esse Conselho, pelo Regimento, deveria reunir-
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se uma vez por ano, entretanto nos 16 anos desse curso, esta é a segunda vez que acontece.  
Esclareceu que o Conselho é formado pelos Diretores das seguintes Unidades: Física, Ciências 
Médicas, Bioquímica, Química, Matemática, o Diretor Científico da FAPESP e os três Pró-
Reitores: de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Disse que para surpresa, pois nunca 
interagiu com esse curso, percebeu que é um curso muito fechado e pouco divulgado. Informou 
que o primeiro artigo do Regulamento do curso diz que ele é importante para a formação de 
estudantes na área de Ciências Moleculares. Disse que procurou analisar aqui no Instituto quais 
professores trabalham com Ciências Moleculares e observou que nenhum deles tinha dado aula 
nesse curso. É um curso muito fechado que fica focado unicamente na escolha do Diretor da 
Instituição.  Propôs que se faça um estudo para o novo Regulamento desse curso, bem como de 
sua reestruturação.  Entram na Universidade cerca de cinco mil alunos, por que escolhemos só 
25 estudantes?  Isso é algo que deve ser repensado. Finalizou dizendo que o Instituto de Física 
receberá sugestões sobre o assunto. O Sr. Diretor disse que achou muito oportuna essa reunião 
que, infelizmente, foi marcada na semana em que se afastou. Disse que tínhamos tomado a 
iniciativa de sugerir um debate sobre o curso de Ciências Moleculares, principalmente pelo ponto 
levantado pelo Prof. Adalberto, de que embora seja uma área de importância para o Instituto de 
Física, não estávamos participando em termos de área.  Até hoje não houve uma avaliação da 
eficácia desse curso na formação multidisciplinar dos estudantes. O Sr. Vice-Diretor disse que 
tem uma documentação do que foi apresentado nessa reunião, que está à disposição na 
Diretoria. b) Portaria da Reitora, de 23.02.07, nomeando, entre outros membros, o Prof. Nei 
Fernandes de Oliveira Junior (Campus de Lorena), para compor a Comissão Central do 
GESPÚBLICA USP (Programa de Gestão Estratégica e Desburocratização na 
Administração da USP).  d) OF.DFMT.021/07, de 09.03.07, informando a aprovação do Dr. 
Márcio Teixeira do Nascimento Varella, no Programa de Pós-Doutorado da USP, no 
período de 1º.02.2007 a 31.01.2008, tendo em vista que o Departamento aprovou o seu 
Projeto intitulado “Implementação da Teoria do Funcional de Densidade Multicomponente 
para Inclusão de Efeitos Quânticos em Simulações de Dinâmica Nuclear”. e) 
OF.DFMT.022/07, de 09.03.07, informando a aprovação do Dr. Ênio Lima Júnior no 
Programa de Pós-Doutorado da USP, no período de 1º.12.2006 a 30.11.2007, tendo em 
vista que o Departamento aprovou o seu Projeto intitulado “Síntese por Métodos 
Químicos e Caracterização de Nanopartículas Magnéticas”. f) Carta, de 09.03.07, do Prof. 
Elcio Abdalla, manifestando seu descontentamento com o Prof. Manoel Roberto Robilotta 
relativamente à sua posição sobre professores pesquisadores. Comunicado. 2) OUTRAS 
COMUNICAÇÕES. a) Portaria da Reitora, de 12.03.07, designando, entre outros membros, 
o Prof. Alejandro Szanto de Toledo para integrar o Conselho Curador da Fundação 
Universitária para o Vestibular-FUVEST. b) Resolução CoPGr-5391, de 13.03.07, que 
aprova o Regulamento dos Cursos de Mestrado Profissional na Universidade de São 
Paulo. Comunicado.  2a. PARTE - ORDEM DO DIA - ITEM II – ASSUNTO REMANESCENTE: 
ITEM II.1 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE 
BIBLIOTECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005.  Relator da Comissão: Prof. Ruy Pepe 
da Silva. O Prof. Ruy disse que em 2005 a Biblioteca teve 4.200 usuários, freqüência na 
biblioteca de 70.000, serviço de comutação bibliográfica, ou seja, cópias de artigos enviadas 
para outras Unidades, na parte nacional, cerca de 7.500 e na parte internacional, 94 cópias e, 
como biblioteca solicitante, cerca de 3.000 nacionais e 200 internacionais. A Biblioteca também 
tem colocado, com algum aumento, no SIBI da USP cópias das teses e dissertações, desde que 
permitido por seus autores.  O total de serviços solicitados via web encontra-se no site da 
biblioteca bem como o serviço de capacitação de usuários, feito na oportunidade da entrada dos 
calouros.  Evolução dos usuários inscritos de 2002 a 2005, dividido por docentes e 
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pesquisadores, estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação, houve uma queda 
entre 2004 e 2005, devido ao recadastramento. É oferecido também o serviço de empréstimos 
entre bibliotecas e o Instituto solicitou cerca de 1100 livros e forneceu cerca de 850 livros. A 
Biblioteca também recebe a produção do Instituto de Física, tendo havido uma evolução da 
produção de cerca de 630 em 2001 para 1170 em 2005.  Ainda em 2005, foram adquiridos 1 
volume nacional e 161 volumes internacionais; não houve nenhuma permuta e houve 220 
doações.  O acervo até o final de 2005 era de 40.131 livros, 4.400 teses, 140.000 periódicos e 
fascículos, 183.500 multimeios e outros tipos.  O Prof. Vito Vanin comentou que na Amazon, às 
vezes, os livros são vendidos por um décimo do preço de um pregão. Perguntou se não seria 
possível aproveitar essa fonte. O Prof. Ruy Pepe respondeu que já havia se informado, mas há 
algum impedimento burocrático para compra de livros usados.  Disse então que, com relação ao 
FAPLIVROS foram solicitados livros no valor de cinqüenta e dois mil dólares e nada foi cortado. 
A análise do projeto saiu em maio de 2006, quando foi assinado. Como foi enviado o preço da 
Amazon e depois foram orçados outros três fornecedores que apresentaram preços bem mais 
baixos que a Amazon, deu-se um total de quarenta e dois mil e duzentos e cinqüenta. A situação 
atual é de 571 livros pedidos, 385 recebidos e 15 esgotados; portanto faltam 171 livros para 
serem recebidos. O Sr. Diretor disse que a proposta apresentada pelo Instituto no projeto FINEP 
INFRA, que foi selecionada para compor um bloco de dez sub-projetos da USP,  foi muito bem 
avaliada e foi sugerido que fosse juntada ao projeto do IAG sobre mudanças climáticas, visto que 
já tínhamos o sub-projeto de áreas estratégicas em meio ambiente.  Disse que ficamos felizes 
que entre tantos projetos de biologia, um de física tenha sido aprovado.  Acrescentou que 
quando mencionou a aposentadoria do Prof. Humberto França não fez referência à relevante 
contribuição dele para o Instituto, o que foi proposital visto que, considerando a maturidade do 
nosso Instituto, a cada ano um grande número de pessoas estarão se aposentando, 
compulsoriamente ou não, portanto todo ano será feita uma homenagem aqueles que se 
aposentaram, docentes e funcionários. ITEM III – ASSUNTOS NOVOS PARA DELIBERAR: 
ITEM III.1 - HOMOLOGAÇÃO DA RECONDUÇÃO E INDICAÇÃO DOS PROFESSORES 
ROSANGELA ITRI E ALUÍSIO NEVES FAGUNDES, COMO REPRESENTANTES TITULAR E 
SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA JUNTO À 
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO, POR 03 ANOS A PARTIR DE 03.04.07. ITEM III.2 - 
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO E RECONDUÇÃO DOS PROFESSORES ABAIXO 
RELACIONADOS COMO REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES, 
RESPECTIVAMENTE, DOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS JUNTO À COMISSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO, POR 03 ANOS: FEP:  a partir de 30.03.07; Titular: Philippe Gouffon  
(Indicado), Suplente: Fernando Silveira Navarra (Indicado).  FMT:  a partir de 30.04.07; 
Titular: Lucy Vitória Credidio Assali  (Reconduzida),  Suplente: Valdir Bindilatti 
(Reconduzido). ITEM III.3 - HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DA PROFA. IVONE FREIRE 
DA MOTA ALBUQUERQUE, COMO REPRESENTANTE TITULAR DO DEPARTAMENTO DE 
FÍSICA EXPERIMENTAL, JUNTO À COMISSÃO DE BIBLIOTECA, POR 02 ANOS A PARTIR 
DE 29.03.07. ITEM III.4 - HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO E RECONDUÇÃO DOS 
PROFESSORES ABAIXO RELACIONADOS, COMO REPRESENTANTES TITULARES E 
SUPLENTES DOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS JUNTO À COMISSÃO DE 
CONSULTORIAS E CONVÊNIOS, POR 02 ANOS, A PARTIR DE 29.03.2007: FAP: Titular: 
Manfredo Harri Tabacniks (Reconduzido), Suplente: Giancarlo Espósito de Souza Brito 
(Reconduzido). FEP: Titular: Suhaila Maluf Shibli (Indicada); FMT: Titular: Armando 
Paduan Filho (Indicado), Suplente: Helena Maria Petrilli (Indicada). FGE: Titular: Mikiya 
Muramatsu (Reconduzido), Suplente: Pedro Kunihiko Kiyohara (Indicado). Aprovados, com 
uma abstenção.  ITEM III.5 - APRECIAÇÃO DOS CONJUNTOS DE DISCIPLINAS PARA A 
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REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS DE LIVRE-DOCÊNCIA DOS SEIS DEPARTAMENTOS DO 
IF PARA O 1º E O 2º PERÍODOS DE 2007. Aprovados por unanimidade. ITEM III.6 - 
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 
(ESTRANGEIRO) DO SR. MARCO AURÉLIO LUZIO, EXPEDIDO PELA RUTGERS THE 
STATE UNIVERSITY, EUA. Relator da CG: Prof. Nestor Felipe Caticha Alfonso. Aprovado 
com 44 votos a favor, 4 em branco e dois contra. ITEM I.5 COMUNICAÇÕES DOS MEMBROS 
DA CONGREGAÇÃO. O Prof. Paulo Artaxo informou que o Presidente da CERT chamou 
alguns novos Chefes de Departamento para apresentar a CERT. Esclareceu como é feito o 
processo de credenciamento de atividades de docentes, remuneradas ou não, junto à CERT e 
que mais ou menos noventa e nove por cento das solicitações que chegam de trabalhos 
externos à atividade normal do docente são aprovadas, e que é necessário pedir 
credenciamento, em duas situações: quando o trabalho não faz parte de suas atividades normais 
e diárias e quando não for um trabalho eventual. Prosseguiu dizendo que essas situações são 
um pouco difusas, por que o que caracteriza trabalho eventual ou nossa obrigação?  Deu como 
exemplo seu trabalho de análise de projetos na FAPESP, onde é membro de coordenação. 
Disse que o Presidente da CERT informou-o que não precisava pedir credenciamento porque 
essa atividade faz parte de suas obrigações como docente. Acrescentou que aulas ou 
seminários eventuais, que todos nós damos em outras unidades, também não precisam 
credenciamento.  Até que ponto uma atividade é eventual ou não também cai num território meio 
cinza.  Portanto, estão regulamentando isso e dentro de alguns meses circulará um documento 
sobre o assunto. Outra novidade interessante é que já foi aprovado na Reitoria, que deverá 
encaminhar para o Conselho Universitário em um ou dois meses, um processo de avaliação de 
todos os docentes, inclusive os docentes estáveis, que a CERT vai promover. Isso começará 
pelos docentes mais antigos. ITEM III.7 - PLANO DE METAS – PRIORIZAÇÃO DOS CLAROS 
DOCENTES PARA 2007, 2008 e 2009. O Sr. Diretor informou que foram encaminhados no 
nosso plano de metas, quinze claros nas áreas ou Departamentos mencionados, mas a CCRH 
juntamente com a Comissão de Claros solicitou que numerássemos de 1 a n, na seqüência e por 
ano.  Isso não foi feito porque envolvia um debate mais profundo do que o que tivemos; mas, 
feliz ou infelizmente, teremos que fazê-lo tanto para cargos docentes quanto para não docentes.  
Para cargos de funcionários não docentes será feita uma reunião extraordinária do CTA que será 
convocada na próxima semana.  No caso dos claros docentes, aprovados pela Congregação 
propôs então que as primeiras cinco ou seis prioridades fossem nas áreas estratégicas, 
primeiramente porque é uma opção de política científica, e também porque não está claramente 
definido para que Departamentos irão esses claros.  Os vencedores dos concursos irão para os 
departamentos que escolherem. Se fizermos uma análise mais detalhada e interpretativa 
veremos que os departamentos são bem variados no Instituto de Física.  Os dois primeiros 
claros apresentados, continuou o Diretor, além de já terem passado pela Congregação e 
Reitoria, são claros que no seu entender e pelas discussões na Reitoria, são ponto pacífico.  O 
primeiro foi  praticamente proposto pela Pró-Reitoria de Graduação e, pelas informações que 
tem, não entrará em competição com os outros. O segundo, para a área de Meio Ambiente, 
recebeu esta prioridade porque quando o Prof. Wanderley, do Departamento de Física Aplicada, 
pediu rescisão de contrato, solicitou-se ao DRH a reativação do claro e o IF foi orientado a 
colocar esse pedido no Plano de Metas da Unidade. Dessa forma, esses são dois claros que já 
foram discutidos na Reitoria. Está se pedindo quinze claros em um período de três anos, ou seja 
cinco claros por ano. Os cinco primeiros a serem pedidos seriam: Meio ambiente, Nanociência, 
Biofísica e Matéria Mole, Pesquisa em Ensino de Física e Formação de Professores, sendo que 
a ordem pode ser alterada.  Para o segundo ano, seria a sexta área estratégica que foi votada 
aqui, e as vagas para os Departamentos A, B, C e D.  O Departamento A teria a prioridade em 
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seguida às seis áreas estratégicas, sendo que teria prioridade o Departamento que tivesse 
menos candidatos aprovados, por opção dos candidatos, nas seis primeiras vagas e assim, 
sucessivamente, até o terceiro ano. No terceiro ano, apenas seria reposta a força de trabalho 
perdida pelas aposentadorias. O Prof. Elcio disse que em linhas gerais concordava com a 
proposta e achava que os Departamentos deveriam estar numa ordem tal que levasse em conta 
as aposentadorias que ficaram prementes, pelo menos como um dos itens a serem observados. 
O Sr. Diretor disse então que segundo o Prof. Elcio, nos critérios para definir os Departamentos 
A, B, C etc se contemple não só os Departamentos que não foram contemplados no primeiro 
bloco, mas também se leve em consideração o número de aposentadorias e que estava de 
acordo com a proposta. O Prof. Figueiredo disse que em linhas gerais considerava a proposta 
muito boa e perguntou se, olhando as seis priorizações colocadas, se as cinco de baixo para 
cima são vagas de tempo integral, que é o que se está pedindo. Prosseguiu dizendo que quanto 
à primeira vaga, que significa Programa de Formação de Professores da USP e adequação ao 
curso de Licenciatura, nossa prática tem mostrado que não apenas professores ligados a grupos 
específicos que ministram disciplinas na licenciatura dão essas disciplinas, mas outros 
professores também como o Prof. Robilotta, Profa. Elisabeth Andreoli e diversos aqui que fazem 
pesquisa em áreas de física e não pesquisa em ensino, ministram disciplinas no curso de 
licenciatura. Disse que via neste caso um certo desnível e que teria que se definir e defender 
uma vaga em tempo integral e para isso seria importante dizer a que aquela primeira vaga 
estaria vinculada do ponto de vista de pesquisa. Esclareceu que do seu ponto de vista, como 
vários grupos de áreas diferentes ministram aulas na licenciatura, essa deveria ser uma vaga 
aberta para essas áreas e não especificamente para um grupo apenas.  O Sr. Diretor informou 
que seu entendimento era que  quando aprovamos isso na Congregação foi nessa direção.  O 
Edital foi nessa direção, mas o Departamento que vai receber o vencedor será definido pelo 
próprio vencedor. O Prof. Aldo colocou que como proposta tudo isso lhe parecia interessante e 
viável e ele a apoiaria, com a modificação proposta pelo Prof. Elcio. Disse, no entanto, que o 
problema parece estar na sugestão da primeira linha.  Como seria o Edital para permitir que uma 
pessoa que faz pesquisa possa se candidatar? O Sr. Diretor esclareceu que no seu 
entendimento essa é uma proposta oriunda na Pró-Reitoria de Graduação e que o Edital, 
certamente, terá que ser aprovado pela Congregação e então contemplará as opiniões dos 
membros da Congregação: se será de tempo integral, se a pesquisa deve ser nessa área de 
formação de professores, etc.  Dentro dessas condições de contorno considera que existe uma 
certa margem de debate na Congregação, assim que chegar essa vaga. A Profa. Marília Caldas 
disse que essa é a dúvida; parece que não foi uma oferta e sim um pedido. Se for colocado 
como pesquisa em ensino isso significaria que teríamos nas áreas estratégicas dois pedidos 
para a área de Ensino. Acrescentou que considera a área de Ensino importante, mas não era 
esse o entendimento e sim o de que  seria aberto na área de pesquisa geral e não na área de 
pesquisa em Ensino de Física porque, se assim for, haverá duas vagas para o mesmo grupo 
que, aliás, já recebeu um ótimo professor há pouco tempo, enquanto outros grupos não recebem 
pessoal novo há oito, nove, dez anos. Concluiu dizendo que o entendimento não era o de 
priorização para um grupo de pesquisa. O Sr. Diretor  disse que isso já havia sido votado na 
ultima Congregação e o que está em discussão é a ordem das vagas. A Profa. Marília  disse 
que estava falando de entendimento.  Não entendemos que as duas vagas eram para pesquisa 
em Ensino.  Essa, talvez, seja a dúvida do Prof. Aldo, do Prof. Figueiredo;  talvez não tenhamos 
entendido bem. O Sr. Diretor perguntou se então alguém do curso de licenciatura poderia 
esclarecer melhor essa dúvida.  Disse que considerava não ter sido incorreto ao usar a palavra 
“oferecido”, porque o projeto foi oferecido e nós solicitamos, dentro do projeto.  A Profa. Maria 
José lembrou que esse projeto foi votado no CTA e foi apresentado como um programa da Pró-
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Reitoria por necessidade de adequação das várias licenciaturas à legislação. Disse que esse 
programa existe por uma imposição legal de mudanças na estrutura do curso e no tipo de 
oferecimento de algumas atividades que não estão ainda contempladas. Acrescentou que 
considerava um pouco estranho que o Edital não mencionasse que os candidatos que fossem 
trabalhar nessas adequações devessem ter ligações com a Pesquisa em Ensino. Sugeriu então 
que a primeira solicitação que já foi aprovada no CTA e voltou da Reitoria em janeiro, depois de 
nossos pedidos, mantivesse sua prioridade 1  por ser um projeto da USP. Com isso não 
estaríamos incorrendo em nenhum retrocesso à decisão da Congregação, se considerássemos a 
primeira do pedido de 2006, que estava entre as estratégicas,  Pesquisa em Ensino de Física, no 
fim do segundo ano. Justificou que pelo fato de serem cinco vagas, pelo menos três ou quatro 
Departamentos serão atendidos em suas demandas. O Sr.  Diretor explicou que como 
estratégia de votação, dividiria a solicitação de claros em três blocos: o primeiro, das 
estratégicas; o segundo, dos Departamentos e uma estratégica que é a área de Ensino  e 
terceiro, as demais.  No segundo bloco seria incluída a argumentação do Prof. Elcio de que, na 
escolha, se leve em conta o déficit decorrente das aposentadorias compulsórias.  Perguntou se 
alguém teria uma estratégia diferente. O Prof. Marcos disse que a vantagem de usar as 
aposentadorias compulsórias é que elas são previsíveis e então saberemos qual departamento 
terá mais aposentadorias compulsórias, num certo intervalo de tempo.  Nesse sentido poder-se-
ia fazer uma pré-ordenação dos departamentos, levando isso em consideração. Esse seria um 
critério razoável. O Sr. Diretor apresentou então um quadro de docentes passíveis de 
aposentadorias compulsórias, por Departamento, nos próximos quatro anos. Vamos colocar em 
votação aposentadorias compulsórias contra todas as aposentadorias. Sem prejuízo dessa 
discussão de compulsórias ou todas para o bloco b, colocou em votação esses três blocos. Foi 
aprovada a distribuição dos claros em três blocos, para os 3 próximos anos; o primeiro bloco, 
das 5 estratégicas em 2007, os Departamentos com 1 estratégica em 2008 e o terceiro bloco 
para o restante.  No segundo bloco, foram apresentadas duas emendas: a primeira, que se 
coloque as aposentadorias como critério de escolha de ordem pelos Departamentos que não 
foram contemplados no bloco 1: foram 16 votos a favor de se considerar unicamente as 
compulsórias, contra 19 votos a favor de aposentadorias compulsórias e não compulsórias em 
2006 e 2007. Ou seja, no cômputo da prioridade, entrarão os Departamentos que não foram 
contemplados no primeiro bloco mais o ingrediente de aposentadorias em 2006 e 2007.  A 
seguir, o Sr. Diretor colocou em votação a proposta da Profa. Maria José Bechara que é de 
alterar a ordem e colocar a Pesquisa em Ensino após o Departamento D, contra a proposta da 
projeção, sendo aprovada a proposta de inversão.  Quanto à questão de os Departamentos E e 
F ficarem antes dos 3 claros de aposentadorias compulsórias, como não houve nenhuma contra-
proposta, o Sr. Diretor entende que com a aprovação da inversão da área da Pesquisa em 
Ensino para após o Departamento D e a inclusão do critério das aposentadorias para escolha da 
prioridade de A a D está aprovada esta proposta. Propôs ainda que caso a Reitoria nos obrigue 
a colocar o nome de um Departamento, que se coloque de A a D, em ordem alfabética, com um 
acordo de cavalheiros entre nós de que quando chegar a vaga, será alterado.  A Profa. Maria 
José argumentou que a proposta deve ir claramente mostrando qual é a política do IF e o 
compromisso do Instituto de informar no começo  de 2008, depois que nos derem  nossas 
primeiras vagas, quem é o departamento A, B, C, D.  O Sr. Diretor respondeu que do ponto de 
vista do mérito, parecia mais coerente.  ITEM I.2 – COMUNICAÇÕES DO DIRETOR SOBRE 
DEFESAS DE TESES: A) DEFENDERAM DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Cleidilane de 
Oliveira Sena – aprovada (“Caracterização Estrutural e Óptica de Elastômeros Dopados 
com Ferrofluidos” – Orientador: Prof. Antonio Martins Figueiredo Neto); Felipe Honório 
dos Santos – aprovado (“Cálculo da Dimensão em um Modelo de Gravitação Quântica 
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Euclidiana” – Orientador: Prof. Paulo Teotônio Sobrinho); Glaura Caroena Azevedo de 
Oliveira – aprovada (“Estudo de Esforços Mastigatórios Utilizando Técnica de 
Interferometria Holográfica” – Orientador: Prof. Mikiya Muramatsu); Lívia Alves Ribeiro – 
aprovada (“Avaliação de Doses Absorvidas em Exames Radiológicos Infantis” – 
Orientador: Profa. Elisabeth Mateus Yoshimura). Comunicado. ITEM I.3 – COMUNICAÇÕES 
DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES – O Prof. Celso Lima, informou que o Instituto indicou 
dois alunos para o Programa Santander/Banespa e ambos foram contemplados com bolsas.  
Disse que quanto ao prêmio CAPES 2007, referente às defesas de 2006, tivemos três inscrições: 
Ricardo Matheus, com “Partículas exóticas e regras de soma de QCD”; Frederico Novaes, com 
“Nanoestruturas, propriedades estruturais, eletrônicas e de transporte de carga” e Dr. Herbert de 
Castro, com “Efeitos do meio e propriedades conformacionais e eletrônica de moléculas”.  A 
Comissão avaliadora foi composta pelos professores Aldo, Hussein e Marcelo Gomes que 
fizeram um parecer sucinto, porém muito elogioso, e entenderam que os três trabalhos são de 
excelente qualidade e que qualquer uma delas poderia representar o IFUSP. O indicado foi o Dr. 
Frederico Novaes. Como temos duas pós-graduações em Física, a de São Carlos e a nossa, vão 
dois representantes uspianos representando a área de Física.  Quanto ao Relatório CAPES, que 
foi entregue à Pró-Reitoria no começo da semana, comentou que em 2006 tivemos 456 
trabalhos em revistas indexadas, dos quais quarenta e cinco por cento com participação de 
estudantes de mestrado ou doutorado, tendo havido uma queda no triênio. Tivemos 505 
trabalhos publicados em 2004, 488 em 2005 e 456 em 2006.  Considera isso uma flutuação 
estatística que dá uma média no triênio de 3,3 trabalhos publicados por orientador.  Um terço 
dos artigos do Physical Review Letters que tem assinatura Brasil saiu deste Instituto. Tivemos, 
no ano passado, cerca de 360 estudantes, dos quais 150 de mestrado e 216 de doutorado.  
Foram defendidos 33 doutorados e 35 mestrados.  Tivemos, em média, por ano, 483 trabalhos, 
titulamos 113 doutores e 96 mestres e tivemos como média de ingressantes no doutorado, 43 
por ano e a média de titulação, 38 por ano. O mestrado tem apresentado mais problemas, como 
pontos de acumulação e os tempos estão esticando um pouco mais. Quanto à dotação da 
CAPES, alocamos, para cada bolsista de doutorado da CAPES, mil reais e os itens financiáveis 
são: material de consumo, material de reposição para equipamentos, informática, upgrades, 
material de coleta de dados.  O prazo de inscrição é 13 de abril e o de liberação de verba 13 de 
junho. Pretende-se fazer uma espécie de reserva técnica para os alunos com bolsas da CAPES 
que não recebem tal reserva. Também serão financiados estágios de pesquisa para cinco 
estudantes, que receberão até mil reais, com prazo de inscrição para 21 de abril e a liberação de 
verba 30 de junho. A proposta da CPG é fazer disso um programa relativamente freqüente.  
Nossa idéia é tornar a bolsa CAPES tão atrativa quanto a do CNPq. A Profa. Kaline  perguntou 
se as bolsas do CNPq são distribuídas antes das da CAPES. O Prof. Celso respondeu que as 
de doutorado sim e que elas são melhores porque têm a reserva técnica. Prosseguiu informando 
que no exame de ingresso para o segundo semestre tivemos um total de 33 alunos para 
doutorado e  36 para mestrado.  De fora de São Paulo foram 19 no doutorado e 16 no mestrado, 
sendo 7 do Pará, 7 do Paraná, 7 de Minas e dois alunos de fora do país.  Ainda não 
conseguimos resolver a questão dos alunos de fora do país, porque a CPG entendeu que não 
seria adequado enviar os exames para fora do país, como será feito para os estados brasileiros 
onde existem candidatos.  Enviaremos para as Universidades Federais, essencialmente.   
Lembrou que há um aluno da UNESP que virá fazer o exame aqui.  Acrescentou que  o Instituto 
de Física é o maior formador de doutores do país, sendo que há  pós-graduações nota 7 que 
formaram um doutor em 2006. Do ponto de vista de formação de pessoal de nível superior, de 
qualidade, o Instituto de Física está na frente.  No triênio 2001, 2002 e  2003, nenhuma 
universidade norte-americana formou mais do que isso. O Prof. Hercílio informou que teve que 
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se ausentar por um tempo para presidir uma reunião de instalação da CoC da Licenciatura na 
CG,  o que significa que as duas Comissões Coordenadoras de curso, do Bacharelado e da 
Licenciatura, agora estão constituídas. A CoC do Bacharelado é formada pelos professores 
Nestor Caticha, eleito seu coordenador, Nilberto Medina, Adilson José da Silva e Euzi Fernandes 
da Silva, mais um representante discente e um representante do IME. A CoC da Licenciatura é 
formada pelos professores Elisabeth Andreoli, Frederique Grassi, Cristiano Rodrigues e Vera 
Henriques, escolhida como coordenadora e mais um representante do IME, dois da Faculdade 
de Educação e um representante discente.  Disse ainda que a Comissão de Graduação tem uma 
pequena verba para auxiliar a participação de estudantes de graduação em eventos.  É um item 
do orçamento da Pró-Reitoria de Graduação que tem o nome de PROEV, da ordem de sete ou 
oito mil reais por ano. A verba existe desde o ano passado. Os interessados devem se inscrever, 
uma vez por semestre, no primeiro semestre até 1º  de abril e, no segundo semestre até 1º  de 
setembro e o auxílio máximo que se pode conceder é de quatrocentos reais por pessoa. As 
condições são: ser aluno do Instituto que vá participar de um evento, com apresentação de 
trabalho e uma carta de concordância de seu orientador.   O Prof. Manoel Robilotta informou 
que a Comissão de Pesquisa está recebendo os pedidos de bolsa PIBIC e, por causa disso, na 
última terça-feira foi à Pró-Reitoria conversar com a Profa. Maria Angélica, que é a responsável 
pela gestão das bolsas PIBIC dentro da Universidade. Disse que tiveram uma conversa muito 
interessante, com uma troca bastante franca de idéias e várias das coisas que colocaram foram, 
conceitualmente, acatadas, como por exemplo, o fato do CNPq ter uma regra que só permite a 
renovação da bolsa por mais uma vez; colocou-se então a questão de estudantes de áreas 
experimentais que recebem a bolsa quase no final do primeiro ano, começa-se a treiná-lo e, ao 
final da bolsa há que se descontinuar o trabalho porque a bolsa não pode mais ser renovada. A 
idéia do CNPq é incluir mais orientadores e o estudante, depois de 2 anos, trocaria de 
orientador, contudo a Profa. Maria Angélica concordou que isso pode ser destrutivo.  Outra 
questão levantada foi se a bolsa seria do estudante ou do orientador.  Entretanto, a atitude da 
Profa. Maria Angélica é a seguinte: cada programa PIBIC recebe uma nota que é dada pela 
adequação do programa às regras do CNPq e pelo SIICUSP, e essa nota determina, no futuro, 
quantas bolsas a Instituição vai receber.  A atitude dela não é de defender as idéias da 
Instituição, mas seguir estritamente as regras do CNPq para ter uma boa nota. O Prof. Artour 
Elfimov  perguntou então se seu aluno que só conseguiu bolsa em fevereiro e agora já 
completou um ano e já foi renovada, não terá mais direito a renovação. O Prof. Robilotta disse 
que segundo a regra, não havendo uma substituição de aluno, quase ao final da bolsa, por um 
período de 3 meses, o período seguinte já é considerado uma renovação do ponto de vista 
técnico do CNPq.  Todas essas coisas que entendemos nocivas para o programa e de caráter 
um pouco absurdo, têm a concordância da Profa. Maria Angélica.  Entendemos que essa regra 
deveria ser mudada. A Profa. Marília Caldas disse que entende que a posição da Pró-Reitoria é 
a seguinte: esse dinheiro vem de fora, é do CNPq, e ele decide como aplica.  Se quisermos 
mudar a regra não é a regra na USP que pode ser mudada, a regra tem que ser mudada no 
CNPq, e que a USP já está tentando contornar essa situação com a bolsa de graduação “ensinar 
com pesquisa”. O Prof. Robilotta informou que as bolsas PIBIC agora estão sendo distribuídas 
juntamente com essas bolsas institucionais e serão tratadas da mesma maneira, a inscrição não 
é específica, é para qualquer uma delas.  O problema que surge é que a bolsa institucional 
começa em novembro.  Uma coisa que não sentiu nessa reunião com a Profa. Maria Angélica foi 
uma disposição de buscar quais os anseios de nossa comunidade e levar para o CNPq. Pode 
até estar acontecendo, mas não percebeu nenhum indício disso. A Profa. Thereza informou que 
esse problema de renovação de bolsa de aluno que apenas pegou um período final, substituindo 
outro aluno por alguns meses, foi encaminhado ao CNPq, mas ainda não se obteve resposta.  O 
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que foi sugerido é que se o aluno é bom que fosse normalmente encaminhado o pedido de 
renovação e, se houvesse impedimento, seria levada em conta a bolsa institucional da Pró-
Reitoria de Pesquisa, que é diferente da bolsa “ensinar com pesquisa”, que é da Pró-Reitoria de 
Graduação.  São aspectos diferentes.  Alunos bons, com bons relatórios, com excelentes 
históricos podem ser engajados na bolsa institucional. A Profa. Maria José  disse que essa 
postura que CNPq é CNPq e nós somos nós, não tem nada a ver.  Um dos papéis das 
Universidades, que são as usuárias das bolsas, do dinheiro em geral, é um papel pró-ativo no 
que ela imagina que deva ser a forma de distribuir. A Universidade de São Paulo tem que ter um 
peso, uma opinião. Por outro lado, ela tem uma face dupla porque quem está no CNPq, em 
grande parte, são as pessoas daqui mesmo, até porque nós somos uma grande comunidade, 
comparados a outras Universidades. Essa postura que tenho observado já há alguns anos, não 
só dentro da Comissão de Pesquisa mas em tudo, é que tem que ser mudada.  Temos que ter 
um mecanismo para que os dirigentes dessas Comissões possam instigar a Universidade a se 
pronunciar frente ao CNPq sobre as questões.  Há que haver uma ação maior, agora. O Prof. 
Elcio Abdalla parabenizou a Profa. Marília porque ela falou muito do que ele falaria aqui.  
Considera que a Comissão de Pesquisa está em erro e que nosso problema não é contra o 
CNPq, porque o CNPq somos nós.  O CA quando se reúne tem exatamente os mesmos critérios, 
são pessoas escolhidas dentro da comunidade; o CD é formado por pessoas da comunidade. 
Achamos que o CNPq está certo, deve fazer esse tipo de coisa.  O peso do orientador é 
fundamental para o sucesso do projeto.  O bom estudante deve escolher o bom orientador.  As 
pessoas têm direitos iguais numa democracia, mas elas não são iguais. Olhando as pessoas, 
não vemos o seu interior, mas o que sai delas mostra muito de seu interior.  O que está no 
currículo é que deve pautar o julgamento.  Toda vez que a Comissão de Pesquisa se dirige à 
Congregação ou CTA é para criticar essa questão da bolsa de PIBIC.  Ela nunca veio a nós e 
disse que o Instituto precisa ser visto internamente. Quem faz pesquisa?  Quem faz os trabalhos, 
quem orienta? Não sabemos.  Esse é um trabalho importante que deveria ser feito pela 
Comissão de Pesquisa, e jamais foi feito. Quero saber, por exemplo, porque o Instituto tem 400 
trabalhos, quem fez esses trabalhos, quem é o produtor desses trabalhos.  Quem orienta esses 
estudantes.  Quem tem oito estudantes, quem tem cinco, quem tem um, quem não tem nenhum?  
Enfim, não sabemos porque o foco está errado.  Temos que mudar o foco da Comissão de 
Pesquisa porque ela representa a nós, pesquisadores. Eu nunca fui perguntado. Tantos de nós, 
que somos pesquisadores, nunca fomos perguntados se somos favoráveis a isso ou não.  
Aparentemente, a Comissão de Pesquisa está levando uma bandeira como se fosse da 
Universidade de São Paulo.  Eu duvido, porque os pesquisadores, eu aposto, são favoráveis aos 
critérios do CNPq. O Prof. Robilotta informou que temos 140 professores inscritos na Pós-
Graduação, que podem orientar mestrado e doutorado, que é algo de peso na Instituição e, 
tradicionalmente, tem tido um peso maior que a Iniciação Científica, não porque a iniciação não 
seja importante.  Dessas 140 pessoas, cerca de 70 são bolsistas do CNPq. Quantos bolsistas do 
CNPq pedem bolsas PIBIC?  Vinte. Isso indica que a comunidade dessas pessoas que tem essa 
qualificação que o CNPq acha tão importante não está interessada em conseguir bolsas PIBIC.  
Não estão com os olhos voltados para a graduação.  Por outro lado, a tradição da Comissão de 
Pesquisa é olhar mais o currículo do estudante que a qualificação do orientador.  A razão é a 
seguinte: é importante que um jovem que está se inserindo na área de pesquisa sinta que a 
comunidade na qual ele vive é justa.  É importante para o estudante perceber que o aluno mais 
qualificado ganha mais bolsas que o menos qualificado. Isso não acontece porque existe um 
acoplamento com a qualificação do orientador. A visibilidade da Instituição dentre os estudantes 
é importante. É importante que o estudante sinta que a regra na qual se insere é justa.  Grande 
parte das colocações que faço aqui, são motivadas por esses dados e não por idéias e conceitos 
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vagos. O Prof. Marcos disse que queria um esclarecimento do Prof. Elcio que é membro do 
Comitê Assessor do CNPq, posição importante.  Foi colocado aqui um problema por vários 
professores, que é esse de uma única renovação da bolsa de iniciação científica.  Sei  que há o 
um problema entre o Prof. Elcio e a Comissão de Pesquisa e ele parece tão focado nesse 
problema que nem sequer tocou no problema que é o da única renovação da bolsa de iniciação 
científica.  Disse que considera que o nosso representante no CNPq deve, pelo menos, prestar 
atenção no que está sendo discutido para tentar responder as questões que estão sendo 
levantadas por pesquisadores que estão preocupados, também, em ter alunos para ajudar na 
pesquisa e formar melhor nossos alunos.  Assim, gostaria de saber do Prof. Elcio qual sua 
posição a respeito do problema específico de uma única renovação de bolsa de iniciação 
científica, deixando de lados os problemas da representatividade da Comissão de Pesquisa, da 
Universidade etc.. A Profa. Kaline comentou que sua concepção sobre o PIBIC é que se dá a 
bolsa não para o melhor desempenho acadêmico.  O projeto é para fazer pesquisa então, 
quando o aluno não recebe a bolsa deveria receber um parecer escrito, circunstanciado, 
explicando o motivo pelo qual não ganhou a bolsa. Nesse parecer constará se não ganhou 
porque seu currículo é ruim, porque o projeto é ruim ou porque seu orientador não é bem 
qualificado dentro dos que submeteram.  O fato do aluno só ter nota dez não o qualifica para a 
bolsa do PIBIC se o orientador não for qualificado, se o projeto não for bem feito ele será 
desorientado na carreira científica.  O aluno que tem nota dez tem que saber discernir se o 
projeto é bom, se é factível de PIBIC e o orientador.  Disse que discorda de se julgar o currículo 
do aluno em primeiro lugar, porque deve ser um conjunto de três, conectados e fortemente 
ligados. O Prof. Robilotta respondeu que também os estudantes são capazes de sentir na 
comunidade onde vivem os interesses deles, as afinidades intelectuais que têm com os 
professores.  Disse que não sabe como fazem isso, mas sabe que fazem.  Informou que a 
distribuição de bolsas é feita da seguinte maneira: há um formulário na página que qualifica o 
orientador para um grupo melhor.  Essa qualificação é acoplada à nota CAPES da pós-
graduação.  Então alguém que tenha um projeto de pesquisa do CNPq ou um projeto temático 
da FAPESP e está numa pós-graduação de nota sete, terá associada ao seu nome uma letra A. 
Se tiver dois pedidos de bolsa, receberá uma letra A e uma letra C.  Aqueles que não têm projeto 
de pesquisa mas pertencem à uma Pós-Graduação nota sete, são classificadas como B.  Essa 
prática que usamos na Comissão de Pesquisa é muito antiga, tradicional aqui no Instituto, desde 
o tempo que o Instituto tinha uma cota de bolsas e as distribuía internamente, quando havia 
muito mais participação da Comissão. O que fazemos é olhar os currículos dos estudantes, 
todos os pesquisadores A e ordenar dentro da faixa, por currículo.  O mesmo é feito para a faixa 
B e a C. Essa é a única ação que nos é pedida pela Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria nunca nos dá 
um parecer sobre porque a bolsa foi negada e, eventualmente, se precisar fazer um corte dentro 
da categoria B, por exemplo, sabemos qual é o corte.  Ele é feito por um critério de currículo. Faz 
parte de nossa tradição valorizar o mérito e tentamos fazê-lo nesse contexto.  Essa forma de 
proceder está sendo aplicada já há quatro anos. Há, também, os critérios de desempate, pelo 
menos meia página de regras. As regras para este ano ainda não foram definidas. A Profa. 
Marília disse que considera que essa discussão está se prolongando em demasia e que acabou 
de saber que as regras para este ano ainda não foram estabelecidas.  Sugeriu que se peça à 
Comissão de Pesquisa uma discussão temática e que com a participação dos responsáveis pelo 
tema no CNPq. A Profa. Teresa Lamy informou que já foi da Comissão de Pesquisa, juntamente 
com o Prof. Elcio, e entende que a Profa. Marília está certa no sentido de que temos que trazer 
para a comunidade essa discussão de quais são os critérios usados para a concessão de bolsa 
PIBIC.  Disse que é completamente contra que se use o fato do pesquisador ter bolsa de 
pesquisa do CNPq.  Acrescentou que como tem essa bolsa, pode dizer isso tranqüilamente.  Há 
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muitos pesquisadores capazes e que não têm bolsa de pesquisa. O Prof. Antonio Figueiredo 
esclareceu que o Prof. Elcio não é representante do Instituto de Física no CNPq, e nem ele. 
Disse que foram colocados lá.  O importante é o que a Profa. Marília colocou que é nós termos 
uma posição quanto a isso.  O CNPq fez uma discussão de fundo, da qual não participamos 
porque foi anterior à nossa gestão, dizendo que em princípio uma renovação feita significa o 
aluno no terceiro e no quarto anos.  O aluno entra no terceiro ano, tem uma renovação no quarto 
e depois parte para o mestrado ou doutorado.  Se tivermos uma posição de que a partir dos 
dados experimentais nossos, não só da Física, mas de toda a Universidade, há uma posição 
discordante em relação a isso, seria necessária mais uma renovação. Podemos até discutir as 
posições contrárias.  Essa é uma discussão do CD do CNPq e não do Comitê Assessor de 
Física.  É uma discussão bastante interessante de ser feita.  Quero lembrá-los, também, que o 
CNPq está com edital aberto, até 4 de abril, para solicitações de  bolsas de iniciação científica, 
por cota, para o pesquisador.  Qualquer pesquisador vai à página do CNPq, preenche o 
formulário e faz sua solicitação. Seria muito interessante se a Comissão de Pesquisa fizesse o 
que a Profa. Marília sugeriu.  É uma proposta que poderia unificar o Instituto em termos de uma 
proposta concreta, que poderia ser encampada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, e isso teria peso 
no CD do CNPq, maior do que um discurso que fosse feito por mim ou pelo Prof. Elcio no CA.  O 
Sr. Diretor perguntou quem julga os pedidos de bolsa desse edital, no CNPq. O Prof. Antonio 
Figueiredo respondeu que não sabe, porque não foi informado da pauta de reuniões do CA do 
ano todo.  Disse que espera que passe pelo Comitê Assessor e que membros do Comitê podem 
pedir bolsas, mas nesses casos, os pedidos são julgados em outra instância. A Profa. Carmen 
Prado disse que considerando que as pessoas são classificadas como A, B, C gostaria de saber 
se a atribuição das bolsas termina nos classificados em A ou chega até o C. O Prof. Robilotta 
respondeu que achava que na repescagem chega até o C. A Profa. Carmen Prado disse que há 
duas discussões misturadas. Uma delas é até que ponto, para uma bolsa de iniciação científica 
do CNPq, deve-se exigir a qualificação A, B ou C. Esclareceu que nunca teve esse problema 
porque todos os seus alunos de iniciação científica têm bolsa da FAPESP.  Perguntou então qual 
é a mensagem que a Universidade de São Paulo, com esse critério, está dando para as pessoas 
mais novas.  Que primeiro peçam bolsas para a FAPESP, se habilitem para orientar na FAPESP, 
orientem mestrados e doutorados bem sucedidos e, então, consigam uma bolsa de 
produtividade no CNPq e aí serão autorizadas para orientar iniciação científica do CNPq? Apoiou 
a proposta da Profa. Marília no sentido de que essas coisas teriam que ser calcadas em dados 
concretos. De fato, quantos pesquisadores do nosso Instituto a Comissão de Pesquisa julga 
habilitados para orientar Iniciação Científica, baseado nas coisas que tem?  O Prof. Robilotta 
informou que no ano passado, tivemos professores que eram A, B e C. Antigamente tínhamos 
uma cota de 16 bolsas cativas do Instituto, que apenas contemplava parte do grupo A. 
Normalmente o grupo A e alguns B, recebiam a bolsa no primeiro dia.  Então acontecia que 
pessoas que ganhavam bolsas da FAPESP desistiam das bolsas PIBIC, nunca ao contrário.  
Acontecia, então, uma repescagem lenta que podia chegar até o C. O último professor que 
recebeu a bolsa aqui foi quatro meses depois do início da mesma; assim a bolsa teve uma 
duração menor. O Prof. Aldo disse que os critérios para distribuição das bolsas de Iniciação 
Científica, parecem que são  os mesmos que para receber uma bolsa de mestrado ou doutorado: 
contam o projeto, a qualidade do aluno e do orientador.  Disse que o que a Comissão de 
Pesquisa deveria fazer é informar ao aluno de graduação que a bolsa será atribuída a um 
projeto, a um orientador e não ao aluno.  Disse estar de acordo com tudo o que foi dito aqui no 
sentido de modificar isso, de fato o orientador tem o peso que merece e que por outro lado, o 
que vê no Instituto é que todas as armas apontam para a Comissão de Pesquisa e não vê 
porque temos que atacar a Comissão. Melhor seria que escolhêssemos representantes com 
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mais vontade de contribuir, que melhorássemos nossa Comissão de Pesquisa para que ela 
estivesse à altura do nosso Instituto. O Sr. Diretor disse que discorda totalmente do Prof. Aldo,  
que a Comissão de Pesquisa nunca tenha feito nada.  Disse que ela fez muito mais do que a 
deixaram fazer porque quando se trabalha com indivíduos, há uma resistência muito grande.  A 
ausência do dia-a-dia do Instituto é muito pior que uma Comissão de Pesquisa que não tem o 
feed-back da comunidade, porque Comissão de Pesquisa não é soberana, precisa desse feed-
back e, para isso, precisa de uma participação institucional eficiente. O Prof. Hussein disse que 
foi Presidente da Comissão de Pesquisa durante quatro anos e teve a oportunidade de trabalhar 
com pessoas como Celso Grebogi, José Roberto Leite, Olacio Dietzsch, Maria Teresa, Josif 
Frenkel, Paulo Nussenzveig, acho que Aldo, também.  Na questão da distribuição das bolsas 
PIBIC, o que dominava era basicamente o bom senso.  Realmente deve-se olhar o currículo, ou 
pelo menos saber quem é o orientador, e olhar o desempenho acadêmico do estudante.  Disse 
concordar com o Prof. Aldo, que a Comissão de Pesquisa não faz nada a não ser administrar o 
PIBIC,  mas esse é um problema relacionado com as atribuições dadas à Comissão de 
Pesquisa, pelo  Conselho de Pesquisa.  Disse que quando foi Presidente, foram pedidas várias 
coisas ao Diretor, como organizar eventos aqui, Semana da Física, preparar Relatórios para 
informar quem fazia o que etc. e isso foi rejeitado pelo CTA. A Profa. Marília Caldas informou 
que acontecerá o Seminário de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo em abril, o 
qual já está na página da Comissão.  Pediu aos colegas que participem e se inscrevam. ITEM I.4 
– COMUNICAÇÕES DO REPRESENTANTE DA CONGREGAÇÃO NO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO.   O Prof. Nei informou que houve duas reuniões do Conselho Universitário no 
começo deste ano,  uma na última terça-feira e outra já há bastante tempo.  A primeira foi 
completamente extraordinária e foi uma reunião para colocar o Conselho Universitário frente a 
frente com o Prof. Pinotti, novo secretário da recém criada Secretaria de Ensino Superior, que 
ficou cerca de quatro horas conversando com o Conselho.  Disse que esse é um assunto que 
esteve presente em boa parte do começo deste ano, e algumas Congregações se manifestaram, 
por meio de seus representantes, porém não tem uma idéia muito clara sobre qual é o 
pensamento desta Congregação sobre o assunto.  A Universidade de São Paulo tem assumido 
uma postura mais ou menos prudente em relação à constituição da nova Secretaria, isso porque 
outras Universidades como a UNICAMP e a UNESP se manifestaram de maneira mais ácida e 
mais crítica sobre o tema “nova secretaria e a autonomia universitária”.  Na última terça-feira 
houve uma reunião ordinária do Conselho Universitário e um item importante foi a aprovação do 
curso de direito em Ribeirão Preto.  Os Pró-Reitores fizeram seus relatórios e comunico que foi 
eleita uma sub-comissão para redefinir a CERT.  Nessa sub-comissão estão os Profs. Zilda, 
Cordani e Hélio Cruz, entre outros.  Outro item importante é que foi distribuído pelo Prof. 
Junqueira, Presidente da Comissão de Legislação e Recursos, uma segunda proposta para os 
itens da reforma estatutária que está em curso.  No ano passado, foi apresentada e discutida a 
reforma dos artigos 1º a 13º e , depois, do artigo 76 a 90, que tratam da carreira.  A atual 
proposta de carreira, que foi distribuída na reunião, estará na Diretoria para ser encaminhada 
aos membros da Congregação.  Nessa proposta a carreira passa a ter os seguintes níveis: 1, 
professor doutor; 2, professor associado; 3, professor adjunto e 4 professor titular. Destacou o 
seguinte: havia dois professores diferentes com a mesma atribuição, isso foi resolvido e agora só 
há um, que é o professor titular.  Só há duas maneiras de se chegar a professor titular: ou por 
concurso ou por avanço na carreira.  O avanço na carreira segue, basicamente, os mesmos 
requisitos do concurso embora não seja um concurso. Essas são as modificações mais 
importantes. A carreira começa por professor doutor, mas por aprovação especial do Conselho 
Universitário, ela poderia começar num nível anterior, no mestrado.  Nesse caso, nas unidades 
em que o primeiro nível da carreira fosse equivalente ao mestrado, seria o mestrado o concurso 
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de ingresso.  A disposição transitória diz que os atuais professores associados, que tiverem mais 
de cinco anos, poderão fazer a progressão para professor titular independente de passarem pelo 
nível de adjunto.  A autoria da proposta é da comissão designada pelo Conselho Universitário 
para produzir uma proposta de reforma do estatuto, que é presidida pelo Presidente da CLR, foi 
designada no ano passado, coletou sugestões de várias unidades e as condensou. O Prof. 
Robilotta perguntou se essa modalidade de progressão é desvinculada de abertura de vagas. O 
Prof. Nei respondeu  que pelo que está escrito, é desvinculada. A abertura de vaga é só para 
concurso. O Prof. Aldo perguntou porque a Universidade faria esta coisa automática e, por outro 
lado, estaria dando com conta-gotas cargos de titular para concurso. Disse que gostaria de saber 
a posição do Instituto porque é representante frente a essa proposta. O Prof. Nei respondeu que 
a posição do representante tem que ser a posição da Congregação; não é nem a posição do 
Instituto. Comentou que acompanhou o debate que precedeu a sua vinda e ficou contente de ver 
que um debate está sendo feito num ambiente bastante cordial e sadio, o que muda um pouco o 
que vinha acontecendo no passado.  Por outro lado, gostaria de chamar a atenção da 
Congregação para o fato de que há muita coisa acontecendo fora dos muros do Instituto.  A 
criação da nova secretaria gerou uma polêmica e muitas Congregações se posicionaram a 
respeito, mas a nossa nem discutiu o problema.  A reforma de estatutos é um problema 
importante. O Sr. Diretor informou que o Conselho Universitário achou por bem sugerir à 
Reitora, e ela acatará, que haja uma sessão especial para a discussão do decreto. O Prof. Nei 
respondeu que não tem notícia da intenção de fazer isso.  Reafirmou que a posição da 
Universidade foi a de aceitar a posição expressa pelo Prof. Pinotti frente ao Conselho, que é a de 
acreditar que é uma secretaria para fazer a intermediação entre a Universidade e o governo. 
Como ele é um político bastante treinado, muito efetivo, se apresentou muito bem e transmitiu ao 
Conselho Universitário a idéia de que ele está lá para ajudar; ou seja, joga no time das 
Universidades. A Profa. Maria José  disse que queria falar um pouco sobre o comentário de que 
estamos conseguindo falar de forma educada.  Isso é o mínimo que se exigiria de qualquer 
pessoa, independentemente de seu nível acadêmico. Mas isso, obviamente, não é suficiente 
para uma instituição acadêmica. Educadamente, mostramos aqui na discussão sobre o PIBIC 
que muitos de nós não sabíamos como é o processo, mas tínhamos críticas maravilhosas e 
contundentes. Não vi levarem em conta o projeto, mas todos os críticos tinham contundência 
contra a atuação da Comissão de Pesquisa, sem saber qual é o processo. Depois, vimos aqui na 
discussão que, mesmo não sabendo nada sobre o processo, há quem julgou que a conversa 
demorou. Agora, vem aqui o Prof. Nei e fala da reforma universitária.  Esta é uma das 
Congregações que tem o maior número de professores no mais alto grau da carreira acadêmica, 
portanto são as pessoas mais abalizadas, por seu mérito acadêmico, a entender que instituição 
é essa. Porém, esta Congregação teve a oportunidade de se manifestar em propostas para a 
reforma do estatuto e regimento há um ano atrás.  Foi feita até uma reunião extraordinária da 
Congregação e havia três propostas: uma era minha, outra da CPG e a terceira dos funcionários. 
Pediu desculpas ao Prof. Aldo e aos demais professores mas disse que vê aqui, um pouco 
assustada, que nem os professores, já chefes de departamentos e presidentes de comissões, 
sabem qual é o processo da Universidade ou a diferença entre um claro e um cargo.  Isto é um 
problema de conhecimento da própria instituição, que todos deveriam ter, em maior nível os mais 
qualificados, os que nos dirigem.  Desculpem o mau humor, mas é um mau humor sedimentado 
em fatos que ocorreram aqui hoje.  Naquela ocasião  foram mandadas propostas do Instituto de 
Física, mas nenhuma sobre a carreira acadêmica. Portanto, estas propostas que estão agora em 
discussão vieram de outras instituições.  O Prof. Nei já trouxe outras propostas antes e devo 
informá-los que essas propostas estão rolando.  As que dizem respeito ao ensino de graduação 
estão acontecendo na Pró-Reitoria de Graduação; as propostas estão sendo discutidas, 
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primeiramente, nas Pró-Reitorias e acho que todos nós deveríamos, agora, discutir as coisas 
polêmicas e qualitativas e não nos contentarmos em sermos gentis.  Essa conversa sobre 
reforma estatutária está acontecendo e, a qualquer momento chegará aqui para votação, mas 
nem sabemos como ela é organizada hoje.  Isso me preocupa porque saiu do nosso foco de 
Congregação, como entidade política acadêmica.  Não basta ser bom pesquisador para dirigir ou 
tomar decisões políticas sobre a nossa Universidade. Na hora em que política vira um nome feio, 
a instituição vai para o brejo. Não sabemos qual é o Regimento, como é organizada a Instituição, 
se ela deve mudar ou ficar como está. Queria sugerir, agora que somos capazes de falar como 
pessoas educadas, que uma parte do tempo desta Congregação seja usado para discutir coisas 
importantes como, por exemplo, como influir na mudança do CNPq.  Temos que dizer como 
gostaríamos que fosse o CNPq para nossos interesses maiores.  Disse dirigindo-se ao Prof. Nei 
que a Universidade de São Paulo não está sendo prudente no caso do novos decretos do 
governo...  acha que ela está se omitindo de maneira grave.  Será que essas novas propostas 
que envolvem a Universidade fazem a universidade que nós queremos? Devemos discutir os 
decretos e fazer a Universidade de São Paulo se manifestar sobre como ela vê as 
conseqüências disso. O Sr. Diretor comunicou que, embora não tenha saído ainda por falta de 
tempo e questões de organização, teremos doravante pelo menos uma reunião aberta da 
Congregação, para temas escolhidos pelos membros do Instituto.  Em breve, circulará um 
questionário para identificar esses temas, com vistas às várias questões que estão abertas: 
regimento, graduação, pós-graduação, comissões, CLR, fundações etc. Isso será divulgado em 
breve. A  Profa. Maria José  disse que estava colocando pela segunda vez, já havia feito isso 
em reunião  anterior, que o tema mudança de regimento seja discutido por esta Congregação.  
Porém há uma emergência que é a manifestação sobre as novas regras do governo. O Sr. 
Diretor respondeu que se houver um pedido substancial de membros da Congregação para que 
isso seja colocado em pauta na Congregação regular ou numa extraordinária ou num a reunião 
aberta, está à disposição para isso. A Profa. Suzana Salem  disse que infelizmente, chega-se 
ao final desta reunião com pouca gente e com assuntos relevantes para tratar. Acha ótima a 
proposta e a providência do Diretor para que haja reuniões abertas, mas como disse a Profa. 
Maria José há questões que são urgentes. Tem havido, também o Prof. Nei mencionou isso, 
diversas manifestações de Congregações e de conselhos de departamentos, sobre isso.  Diz-se 
o decreto, mas na verdade são vários.  Não é apenas a instituição dessa nova secretaria. Há 
decretos que tratam de contratação, de aumento de salário etc. Passou a uma proposta, 
transcrita a seguir, do que considera que deveria ser uma manifestação do Instituto de Física 
sobre esses decretos. “A Congregação do Instituto de Física da USP expressa sua preocupação 
com o conjunto de decretos publicados pelo governador José Serra, cujos teores atingem 
diretamente a autonomia das universidades estaduais paulistas, uma vez que: * veda, por tempo 
indeterminado, a admissão ou contratação de pessoal no âmbito do Estado e centraliza 
eventuais admissões ou contratações no Executivo, através da Secretaria de Gestão Pública; 
institui a Comissão de Política Salarial que deverá estabelecer as diretrizes de políticas salariais, 
inclusive das autarquias; obriga as Universidades Estaduais Paulistas a solicitarem autorização 
para eventuais alterações orçamentárias. É importante registrar que, desde a conquista da 
autonomia universitária, em 1988, as universidades estaduais paulistas têm ocupado posições 
de destaque e servido de exemplo para as instituições federais de ensino superior. Esse bom 
desempenho se deve, em grande parte, ao fato dessas universidades poderem, de forma 
autônoma e com responsabilidade social, planejar suas atividades. Temos convicção de que não 
é por decreto, e sim pelo diálogo, que poderemos potencializar ainda mais as contribuições das 
universidades estaduais paulistas à sociedade. Nesse sentido sugerimos que as redações dos 
artigos 1o. do Decreto 51.471, 1o., inciso I do Decreto 51.660 e 7o. do Decreto 51.636 sejam 
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alteradas conforme os textos abaixo: Decreto No. 51.471: Artigo 1o. – Ficam vedadas a 
admissão ou contratação de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, 
incluindo as autarquias, inclusive as de regime especial, as fundações instituídas ou mantidas 
pelo Estado e as sociedades de economia mista, excluídas as Universidades Estaduais 
Paulistas, respeitando a autonomia universitária consagrada na Constituição. Decreto No. 
51.660: Artigo 1o. I – fixar as diretrizes a serem observadas no âmbito da Administração Direta, 
das Autarquias, das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das Empresas sob 
controle acionário direto ou indireto deste, em assuntos de política salarial, excluídas as 
Universidades Estaduais Paulistas, respeitando a autonomia universitária consagrada na 
Constituição. Decreto No. 51.636: Artigo 7o. – As solicitações de alteração orçamentária e de 
alteração das cotas deverão ser formalizadas mediante a utilização do Sistema de Alterações 
Orçamentárias – SAO, disponibilizado no sítio www.sao.sp.gov.br, observadas as normas 
estabelecidas pelas Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda. § único – Em 
consonância com a Constituição Federal, as Universidades Estaduais Paulistas estão isentas da 
exigência expressa neste Artigo. Além disto, em nome da transparência orçamentária, propomos 
que o Governo do estado disponibilize mensalmente os dados referentes à arrecadação do 
ICMS do mês anterior. O Prof. Nei pediu à Profa. Suzana que deixasse os decretos. Disse que 
quando falou, procurou traduzir o ambiente que detectou no Conselho Universitário.  Acha que 
sobre os decretos há algumas coisas que foram comentados no Conselho Universitário que 
precisam ser vistas aqui, por exemplo, ingresso no SIAFEN.  A  Universidade tem sido instada, 
por decreto, a entrar no SIAFEN desde a década de 90.  Há quatro anos também houve um 
decreto assim.  Tecnicamente não se consegue colocar, ainda não está absolutamente definido 
que a Universidade entre no SIAFEN, mas não é nenhuma novidade. Acredita que os problemas 
que se colocam nesses decretos estão mais focalizados do ponto de tutelar a Universidade com 
relação a seus programas de pesquisa; direcionar para pesquisas de interesse prático em 
prejuízo da pesquisa básica.  Um exemplo seria o fato da FAPESP estar numa secretaria 
diferente. A Universidade e a FAPESP não são tratadas da mesma forma no governo.  Com 
relação à política salarial, as afirmações foram todas da independência do CRUESP, e isso de 
certa forma poderá ser contestado e a idéia do estabelecimento da política, pelo menos do ponto 
de vista do secretário, é de que existe dentro do estado uma variedade grande de políticas.  Ele 
citou casos de Institutos isolados e todos eles pleiteiam um tratamento CRUESP por ser o 
melhor tratamento que se dá a servidores ou funcionários do estado. A  Profa. Susana Salem 
disse que sobre o SIAFEN, sabe que esse decreto existe há muito tempo, mas a disposição do 
atual governo é reter os 9,57% das universidades na Secretaria da Fazenda, para que a 
Universidade peça liberação quando dele precisar.  Isso do ponto de vista da UNESP, junto com 
a questão de reter na fonte a contribuição patronal do IPESP, visto que a UNESP não paga a 
contribuição patronal, ouviu do Reitor da UNESP que ele entregaria a chave da Universidade ao 
governador Serra porque não dá para administrar a Universidade, para pagar salários com essas 
medidas que têm nomes velhos, mas outra conotação neste momento.  Também ouviu do Reitor 
da UNESP que o governador fará vistas grossa para essa questão dos novos contratos, vagas, 
cargos.  Faz vistas grossas quando quer e como quer.  Acredita que são todas questões 
complicadas e não é numa conversa de dez minutos que vai esclarecer, há muitos aspectos nas 
entrelinhas. Considera que é muito importante uma manifestação do Instituto de Física com 
relação a esses assuntos que nos afetam diretamente. A Sra. Elisabeth Varella perguntou se as 
outras propostas, além da questão da carreira docente, estão sendo discutidas em algum 
momento pela Comissão de reforma do Estatuto ou foram ignoradas. O Prof. Nei respondeu que 
no Conselho Universitário não há como saber disso.  Seria preciso conversar com os membros 
da Comissão para saber como foi feita a montagem da proposta.  Por enquanto, ela só foi 
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apresentada nos itens do estatuto que já mencionou. O Conselho Universitário, o Plenário,  não 
tem notícia nem lhe é dado conhecimento das várias propostas que estiveram em debate para 
compor a proposta da Comissão. O Sr. Diretor esclareceu que o seu entendimento é que essas 
discussões virão por temas, grandes temas do Regimento.  As sugestões do Instituto de Física 
estão nas várias comissões, mas nessas duas o Instituto não apresentou nenhuma proposta 
específica.  Quando chegar o tema no qual o Instituto de Física apresentou algo objetivo, tem a 
convicção de que sua contribuição fará parte. A Profa. Maria José comentou que como membro 
da Comissão de Cultura e Extensão sabe que alguns aspectos do Regimento e do Estatuto 
ligados à cultura e extensão foram discutidos na última reunião da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão, tanto que fez uma manifestação para ser levada pela Profa. Marília, e então conclui 
que supostamente as várias Pró-Reitorias estão sendo consultadas. Acrescentou que foram 
levadas propostas da Comissão da Reitoria de mudanças na Cultura e Extensão baseadas no 
que foi encaminhado pelas unidades, para uma primeira avaliação, de onde está inferindo o 
encaminhamento do processo. O Sr. Diretor informou que fará uma consulta sobre horários para 
convocar uma reunião aberta desta Congregação para discutir os decretos do governador, no 
que diz respeito à criação da nova secretaria. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Diretor 
encerrou a reunião às 12h22m, e eu, Maria Madalena Salgado Bermudez Zeitum, redigi e digitei 
a presente ata que vai por mim assinada e pelo Diretor. São Paulo, 29 de março de 2007. 

 


