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ATA DA 414ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IFUSP 

ATA – Aos vinte e cinco de outubro 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, e 
com a presença dos seguintes membros; Professores Titulares: Profs. Drs. Alinka 
Lépine (saiu as 10h35m), Antonio Fernando Ribeiro de Toledo Piza (saiu as 09h20m), 
Antonio Martins Figueiredo Neto (das 09h50m às 10h30m), Carlos Castilla Becerra (das 
09h50m às 10h32m), Dirceu Pereira, Gil da Costa Marques (das 09h52m às 10h49m), 
Guennadii Michailovich Gusev, Marina Nielsen (saiu as 10h57m), Nei Fernandes de 
Oliveira Junior (saiu as 10h32m), Nelson Carlin Filho (saiu as 10h40m), Sylvio Roberto 
Accioly Canuto (a partir das 09h30m) e Vito Roberto Vanin; Chefes de Departamento: 
Profs. Drs. Iberê Luiz Caldas (suplente), Roberto Vicençotto Ribas, Elcio Abdalla (saiu as 
10h15m), Marcos Nogueira Martins, Renato de Figueiredo Jardim (saiu as 10h50m), 
Mário José de Oliveira (saiu as 11h); Presidentes das Comissões: Profs. Drs. 
Rosangela Itri, Celso Luiz Lima, Antonio José Roque da Silva (suplente) (das 09h43m às 
10h49m) e Marília Junqueira Caldas (suplente)(saiu às 10h54m); Professores 
Associados: Profs. Drs. Ana Regina Blak, Carmen Pimentel Cintra do Prado (saiu as 
10h32m), Lucy Vitória Credidio Assali (após as 10h54m), Valmir Antonio Chitta, Jesuína 
Lopes de Almeida Pacca (saiu às 10h20m), Thereza Borello-Lewin, Paulo Nussenzveig 
(das 10h11m às 10h33m), Manfredo Harri Tabacniks, Pedro Kunihiko Kiyohara (saiu às 
10h40m), José Roberto Brandão de Oliveira (a partir das 09h44m), Wayne Allan Seale, 
Antonio Domingues dos Santos (saiu às 10h50m), Said Rahnamaye Rabbani (saiu as 
10h32m), Fernando Tadeu Caldeira Brandt (saiu as 10h57m), Renata Zukanovich 
Funchal (saiu às 10h15m), Jorge Lacerda de Lyra (saiu às 09h50m), Suhaila Maluf Shibli 
(saiu às 09h52m); Professores Doutores: Profs. Drs. Francisco Eugênio Mendonça da 
Silveira (após às 10h10m), Carmen Silvia de Moya Partiti (após às 09h30m), João 
Zanetic (após às 09h52m), Marcelo Gameiro Munhoz, Philippe Gouffon, Alexandre 
Alarcon do Passo Suaide, José Luciano Miranda Duarte (após às 09h40m), Américo 
Adlai Franco Sansigolo Kerr (após às 10h05m), Maria Regina Dubeux Kawamura, 
Nemitala Added, Marcelo Martinelli (após às 10h15m), Hideaki Miyake e Paulo Reginaldo 
Pascholati (saiu às 10h35m); Professor Assistente: Prof. Flavio João Alba (das 09h53m 
às 10h30m); Representantes Discentes: Srs. Mauro Rogério Cosentino, Érica de Souza 
Miguel; Representantes dos Funcionários: Srs. Elisabeth Ethiene Varella, Wanda 
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Gabriel Pereira Engel e Demóstenes José de Melo (após às 10h17m). Encontram-se 
afastados os seguintes membros docentes; Professores Titulares: Profs. Drs. Adilson 
José da Silva, Dmitri Maximovitch Gitman, Hercílio Rodolfo Rechenberg (licença-prêmio), 
Manoel Roberto Robilotta, Maria Teresa Moura Lamy (licença-prêmio), Ricardo Magnus 
Osório Galvão, Victor de Oliveira Rivelles; Presidente de Comissão Prof. Dr. Aldo Felix 
Craievich; Professores Associados: Profs. Drs. Maria Cecília Barbosa da Silveira 
Salvadori, Armando Paduan Filho (licença-prêmio), Alberto Villani, Emerson José Veloso 
de Passos (licença-prêmio), Luís Raul Weber Abramo (licença-prêmio), Paulo Teotônio 
Sobrinho (licença-prêmio). Não compareceu à reunião, mas apresentou justificativa 
para sua ausência; Professor Doutor: Prof. Dr. Raphael Liguori Neto. Não 
compareceram à reunião e não apresentaram justificativas para suas ausências; 
Professores Titulares: Profs. Drs. Adalberto Fazzio, Armando Corbani Ferraz, Artour 
Elfimov, Coraci Pereira Malta, Fernando Silveira Navarra, Henrique Fleming, João Carlos 
Alves Barata, José Carlos Sartorelli, Josif Frenkel, Marcelo Otávio Caminha Gomes, 
Maria Cristina dos Santos, Mauro Sérgio Dorsa Cattani, Nestor Felipe Caticha Alfonso, 
Olácio Dietzsch, Oscar José Pinto Éboli, Silvio Roberto de Azevedo Salinas e Walter 
Felipe Wreszinski; Presidente de Comissão: Prof. Dr. Luis Carlos de Menezes; 
Professores Associados: Profs. Drs. Helena Maria Petrilli, Álvaro Vannucci, Rubens 
Lichtenthäler Filho e seu suplente Luis Carlos Chamon; Professores Doutores: Profa 
Dra. Kaline Rabelo Coutinho e sua suplente Carla Goldman; Representantes Discentes: 
Srs. Fernanda Cavalieri Ribeiro Sodré e sua suplente Roselini Beatriz Strieder, Alexandra 
Chung, Bernardo José da Câmara, Jonas de Sousa Alves, Lucas Guerra Derisso e João 
Nogueira Tragtemberg. A Assistente Acadêmica, Sra. Maria Madalena Salgado 
Bermudez Zeitum secretariou a reunião. O Sr. Diretor iniciou a sessão às 9 horas e 12 
minutos passando à  1a. PARTE E X P E D I E N T E ITEM I.1 – COMUNICAÇÕES DO 
DIRETOR: 1) Comunicações da 196ª Sessão Ordinária do CTA, realizada em 
18.10.07: a) DFN0992007/IF, de 1º.10.07, informando a eleição do Prof. Roberto 
Vicençotto Ribas como chefe do Departamento de Física Nuclear, a partir de 
02.10.07. b) Ofício DFEP.101/2007, de 04.10.07, informando a reeleição do Prof. 
Marcos Nogueira Martins como Chefe do Departamento de Física Experimental, a 
partir de 08.10.07, bem como do Prof. Fernando Silveira Navarra como Suplente do 
Chefe, a partir de 15.10.07.  ITEM I.2. OUTRAS COMUNICAÇÕES. a) DFN1062007/IF, 
de 16.10.07, informando a eleição do Prof. Dmitri Maximovitch Guitman como Vice-
Chefe do Departamento de Física Nuclear, a partir de 16.10.07. b) Convocação de 
uma Reunião Extraordinária da Congregação para discussão da Reforma 
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Estatutária. Convite extensivo a todos os Suplentes da Congregação. O Sr. Diretor 
disse que talvez o representante da Congregação no CO poderá, em um momento 
oportuno, dar mais detalhes, entretanto temos um prazo relativamente exíguo, de 45 
dias, para fazer propostas sobre a reforma do Estatuto com relação aos quatro itens que 
já foram colocados no Conselho Universitário. Disse que pretende fazer duas reuniões da 
Congregação para debater esse e outros temas. Convocou uma reunião extraordinária 
para a próxima quinta-feira com pauta específica de reforma do Estatuto. Informou que 
esta primeira reunião não será deliberativa, servirá apenas para discutir os temas 
apresentados e ampliar a discussão, uma vez que ela será um debate. Informou que 
convidará também os suplentes para participarem dessa reunião. Os detalhes serão 
colocados oportunamente pelo representante da Congregação no CO. Tendo em vista a 
ausência do Vice-Diretor, o Sr. Diretor convidou o Prof. Nei Fernandes para fazer parte 
da mesa. ITEM I.3 – COMUNICAÇÕES DO DIRETOR SOBRE DEFESAS DE TESES: 
A) DEFENDERAM DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Diogo Rodrigues Boito – 
aprovado (“Ressonâncias Escalares: Relações Dinâmicas entre Processos de 
Espalhamento e Decaimento” - Orientador: Prof. Manoel Roberto Robilotta); Karin 
Silvia Franzoni Fornazier Guimarães – aprovada (“Estudo da Produção de 
Estranheza em Colisões entre Íons Pesados Relativísticos A √snn” = 62.4GeV de 
Energia – Orientador: Prof. Marcelo Gameiro Munhoz). B) DEFENDERAM TESE DE 
DOUTORADO: César Luiz da Silva – aprovado (“Estudos de Mésons Vetoriais 
Pesados no Detector Phenix” – Orientador: Prof. Olácio Dietzsch); Nilo Francisco 
Cano Mamani – aprovado (“Propriedades de Termoluminescência, de Ressonância 
Paramagnética Eletrônica e de Centros de Cor de Diopsídio” – Orientador: Prof. 
Shigueo Watanabe); Pedro Lauridsen Ribeiro – aprovado (“Aspectos Estruturais e 
Dinâmicos da Correspondência ADS/CFT: Uma Abordagem Rigorosa” – 
Orientador: Prof. João Carlos Alves Barata); Selene da Rocha Amaral – aprovada 
(“Distribuições a Priori Multiescala em FMRI: Regiões Cerebrais Ativas e a 
Resposta Hemodinâmica” – Orientador: Prof. Nestor Felipe Caticha Alfonso). 
Comunicado. O Sr. Diretor informou que as demais comunicações ficarão para depois 
da Ordem do Dia. 2a. PARTE ORDEM DO DIA. ITEM II – ASSUNTOS NOVOS PARA 
DELIBERAR: ITEM II.1 - HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DOS PROFESSORES 
MARCELO GAMEIRO MUNHOZ E NEMITALA ADDED COMO REPRESENTANTES 
TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
NUCLEAR JUNTO À COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, POR 
03 ANOS, A PARTIR DE 28.10.07. ITEM II.2 - HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DOS 
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PROFESSORES MARINA NIELSEN E ARNALDO GAMMAL COMO 
REPRESENTANTES TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DO 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA EXPERIMENTAL JUNTO À COMISSÃO DE PESQUISA, 
POR 02 ANOS, A PARTIR DE 27.11.07. Colocadas em bloco, foram aprovadas com 
uma abstenção. ITEM II.3 - PROPOSTAS RELATIVAS AOS ENCARGOS DIDÁTICOS E 
SIGLAS DE DISCIPLINAS (PROPOSTA DA PROFA. CARMEN PIMENTEL CINTRA DO 
PRADO APROVADA NA 413A. SESSÃO DA CONGREGAÇÃO). A) ENTENDIMENTO 
DA FORMA FINAL. B) RECURSO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA MATEMÁTICA. C) 
RECURSO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS E MECÂNICA. D) 
COMISSÃO DOS SEIS CHEFES DE DEPARTAMENTO OU SEUS INDICADOS PARA 
ELABORAR PROPOSTA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SIGLAS DAS DISCIPLINAS DA 
UNIDADE ATÉ SETEMBRO DE 2008. O Sr. Diretor disse que havia uma discussão e 
deliberação sobre as propostas relativas aos encargos didáticos e siglas de disciplinas. A 
proposta vencedora, feita pela professora Carmen Pimentel Cintra do Prado, foi aprovada 
na Congregação passada. Essa proposta, cujo detalhamento encontra-se no anexo 04 da 
pauta, tinha a seguinte condição: “caso algum Departamento não se manifeste no prazo, 
ou não aceite a proposta como ela está, para garantir a normalidade do primeiro 
semestre de 2008, em caráter emergencial, as siglas iniciais serão substituídas 
provisoriamente por outro código unificado do Instituto de Física. Atribuição dos encargos 
didáticos continuará a ser efetuada pela CG, como nas ultimas décadas, até que a 
proposta de redistribuição de disciplinas seja avaliada pela Congregação”. Prosseguiu 
dizendo que tendo uma condicional e nem todas as repostas tendo sido “sim” ou “não”, 
que seria o esperado, pediria aos Chefes de Departamento que manifestem, diante da 
documentação apresentada, a decisão do seu Departamento. O Prof. Piza disse 
entender que há recursos com relação a essa aprovação e não vê porque se deva entrar 
no mérito de questões da própria coisa sobre a qual pendem recursos. O Sr. Diretor 
respondeu que o recurso é sobre uma decisão, como havia uma condicional é preciso 
definir qual foi a decisão da Congregação para ver se há recurso. Se o entendimento é 
que a proposta foi negada, por exemplo, não cabe o recurso. Disse que primeiro é 
preciso definir que o item “A” decidiu qual é a proposta para ver se o recurso faz sentido. 
O Prof. Piza disse que não considerava séria essa decisão. O Sr. Diretor disse não ter 
entendido e pediu que o Prof. Piza repetisse. O Prof. Elcio Abdalla disse que na 
verdade foi discutido na Diretoria, na presença de Chefes de Departamento, o modus 
faciendi de como encarar essa questão aqui na Congregação. E de fato não foi isso o 
que foi acordado. Disse que considerava esse encaminhamento no mínimo estranho. O 
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Sr. Diretor respondeu que os recursos são basicamente sobre o item IV e, se vai haver 
deliberação, quer que a Congregação esteja informada de porque se chegou ao item IV.  
Em nenhum instante a Congregação foi informada oficialmente do resultado dos seis 
Departamentos. Disse que, no mínimo, ela tem que estar informada. O Prof. Elcio 
Abdalla disse que houve um Departamento que não respondeu. O Sr. Diretor perguntou 
se ele não quer que informe porque o primeiro item simplesmente foi mantido. Perguntou 
se o seu entendimento é que não se informe a Congregação. O Prof. Elcio Abdalla 
respondeu que houve um Departamento que não respondeu. Disse que a questão é tão 
simples quanto essa. O Sr. Diretor disse que colocaria em votação se a Congregação 
quer ser esclarecida da posição dos Departamentos ou não. Porque o primeiro item, o 
item A não é deliberativo, é simplesmente informativo. Perguntou se a Congregação está 
informada ou gostaria de ser informada. Colocado em votação decidiu-se pela 
informação. Cedeu a palavra aos Chefes de Departamento para informar a decisão do 
seu Departamento. O Prof. Mário informou que o Departamento de Física Geral aprovou 
a proposta da Profa. Carmen por unanimidade em seu Conselho. O Prof. Iberê disse que 
consultou os membros do Conselho do Departamento de Física Aplicada e que a maioria 
apóia a proposta da Profa. Carmen. O Prof. Marcos Martins informou que o Conselho 
do Departamento de Física Experimental não se manifestou sobre a proposta porque não 
houve reunião por falta de quorum. O Prof. Renato Jardim informou que foi feita uma 
votação com intervalo de tempo de três horas e houve onze votos favoráveis à proposta 
e nenhum contrário. O Prof. Elcio Abdalla manifestou-se dizendo que o Departamento 
de Física Matemática tem procurado, apesar de enormes pressões e criticas, um 
caminho acadêmico para os problemas que afligem o Instituto de Física. Esses 
problemas não são poucos e têm levado a um crescente nível de animosidade até 
mesmo para quem deveria estar trabalhando para os mesmos fins. Em vista da proposta 
ilegal da Diretoria do Instituto disse que estamos em via de uma crise institucional de 
grande monta. A proposta alternativa, apesar de não mencionar questões candentes, 
propõe uma saída. Ainda assim ela sofre de características que podem qualificá-la como 
contrária aos procedimentos regimentais. O Departamento de Física Matemática, no 
entanto, não deseja uma entrada do Instituto num túnel cuja luz dificilmente se verá em 
curto prazo, e propõe-se a respeitar a solução de responsabilidade, qual seja, aceitar a 
moratória de seis meses na qual passemos a refletir e agir, indo em direção a um melhor 
entendimento, procedimento institucional. Assim propôs, além da moratória da proposta 
da Professora Carmen, que se prossiga imediatamente a uma reforma curricular. Como 
tal reforma certamente incidirá em um impasse, em vista de opiniões recalcitrantes, 
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propôs também que essa reforma seja assessorada por uma comissão externa de 
professores de alto gabarito acadêmico. Indicou inicialmente os professores Moisés 
Nussenzveig, Luis Davidovich, Alaor Chaves e Fernando Cerdeira, sem prejuízos de 
outras sugestões. Com uma reforma ou redistribuição de atribuições, o Instituto poderá 
chegar a um equilíbrio institucional mais consistente. Outras propostas para reforma não 
estão excluídas. O Prof. Roberto Ribas disse que o Conselho do Departamento de 
Física Nuclear aprovou a proposta da Profa. Carmen, votada na Congregação. O Sr. 
Diretor disse que diante dessa situação entende que houve, no mínimo, uma condição 
que leva a condicional a ser aplicada. A condicional é no mínimo uma. Disse que não 
quer debater se as outras, ou se a outra é ou não afirmativa.  Não importa, basta uma. 
Conseqüentemente a condicional deveria ser aplicada. Passou então para o item B e 
disse que cabem os recursos, porque em tese a condicional teria sido aprovada pela 
Congregação. Tivemos inicialmente um recurso do Departamento de Física Matemática 
que foi decidido na reunião do dia oito, como se pode ver pela documentação disponível, 
um recurso contra a implementação dessa decisão. Posteriormente, no dia dezenove de 
outubro, foi interposto um recurso do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, 
um pouco diferente e claramente interpretando o Regimento, que a alteração das 
disciplinas com siglas FMT é matéria de competência exclusiva do Departamento de 
Física dos Materiais e Mecânica. Foi essa a colocação. Simplesmente avocando que a 
competência é do Departamento e não da Congregação. Disse que aconteceram várias 
conversas e citou a reunião final, a mesma mencionada pelo Prof. Elcio. Informou que 
seu entendimento é de que o desejo da maioria do Instituto é o de preservar o acordo de 
cavalheiros, entendimento que obteve em função das manifestações dos Conselhos, de 
Chefes e de outras pessoas. Disse que quando isso ficou claro, a única forma técnica 
aventada para que não houvesse vantagens em romper o acordo de cavalheiros, que 
considera benéfico para o Instituto de Física, era a unificação das siglas para 
institucionalizar esse acordo. Essa situação foi debatida no Instituto de Física, embora 
não o suficiente para que se tivesse convicção de que era possível e de que o Instituto 
estava pronto para uma deliberação. Apesar dessa deliberação ter sido colocada na 
Congregação, considera que não houve um momento apropriado para firmar essa 
situação. Esse é o seu entendimento hoje. Se o Instituto não está pronto, não está 
esclarecido suficientemente porque tem questões legais levantadas, que não cabem à 
Congregação definir. Disse que há na Universidade instâncias que podem definir melhor 
se essas questões são ou não legais e que essas instâncias não foram consultadas. 
Informou que em discussão com os Chefes de Departamento chegaram à conclusão de 



  
 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

A T A S 

7

que é cedo para se debater esse tema. Prosseguiu dizendo que uma forma de retirar 
esse item da fase de implementação, que levaria a debates jurídicos, seria acatar os 
recursos. Ao acatar os recursos, a proposta da Profa. Carmen fica inviabilizada, porque 
essa era uma parte importante. Uma forma de manifestar claramente esta colocação dos 
Chefes de Departamento que estariam encarregados de debater nos seus 
Departamentos, seria aprovar estes dois recursos. Entretanto estes dois recursos não 
são idênticos. No tocante ao item IV, há um ponto que diz respeito às delegações 
regimentais de CG, que está em um recurso e que não está no outro. Ficou estabelecido 
que se este item em particular, que é da proposta da Física Matemática, no que diz 
respeito à CG, for retirado, então os dois recursos terão o mesmo espírito. Assim, poderia 
colocar a votação em bloco porque diria respeito ao item 4. Isto aprovado pela 
Congregação, prejudicaria toda a proposta da Profa. Carmen, entretanto essa proposta 
tem um ou dois itens que são praticamente de unanimidade e que teriam que ser 
colocados em votação para que não fiquem no vácuo. E esse item é refletido 
basicamente pela proposta de ter uma comissão e a proposta da professora Carmen era 
de uma comissão composta pelos seis Chefes de Departamento, ou seus delegados, 
para discutir a redistribuição das siglas. Ficou patente no debate que não vai ser uma 
tarefa muito simples, já de pronto houve disputa de siglas entre Departamentos. Até abril 
seria complicado convergir porque prejudicaria o segundo semestre. O que foi mais ou 
menos discutido é que se daria prazo até setembro para que os Chefes de 
Departamento, ou seus delegados, deliberem sobre uma redistribuição de siglas. Isso 
não impede que se até lá a reforma curricular tiver avançado e a Congregação tiver 
deliberado itens, porque a CoC e a CG estão trabalhando nisso, que estas deliberações 
sejam incorporadas nessa nova discussão. Se até setembro não houver convergência, 
este assunto volta à Congregação, porque isso envolve o primeiro e o segundo semestre. 
Disse que considera que esse foi o entendimento daquela reunião de tentativa de 
convergência. Finalizou dizendo que colocaria em bloco para votação os item B, C e D. 
Caso a Física Matemática retire esse item da CG para poder colocar em bloco, proporia 
que se vote tudo em bloco e solicitaria o apoio para esta convergência. O Prof. Elcio 
sugeriu não fazer de uma discussão simples, uma discussão confusa. A discussão que 
houve entre os Chefes de Departamento é a seguinte: seriam colocados em bloco os 
dois recursos com a proposta do Diretor, para que estes dois recursos se coadunem de 
ser retirado o item “a disposição segundo a qual etc... estatuto da universidade”. Se o 
Diretor colocar em bloco dessa maneira, votamos dessa maneira. Considera que isto 
está absoluta e totalmente claro. Quanto a esses outros itens, disse que havia 
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mencionado também na reunião, que com esses outros itens voltamos a vários meses 
atrás. A discussão de fato retornou. Disse que se nós não tivermos uma comissão que 
tenha membros externos, alguém que possa arbitrar, não a meu favor ou ao seu favor, 
não alguém que eu possa perguntar, porque assim como eu acho que eu sei as coisas, 
algumas pessoas acham que sabem também. Disse que é necessário que haja um 
árbitro externo. Até partida de futebol tem árbitros externos. Colocando os dois recursos 
em bloco, excetuando-se esse item, colocamos em bloco esses quatro itens com 
introdução de uma comissão externa que arbitre aquilo que será feito, que inclua uma 
reforma porque nós não podemos discutir a redistribuição de itens sobre os quais não 
concordamos, deve haver um acordo e acordo significa que todos de alguma maneira 
têm que concordar, aí estaremos dirigindo a discussão para um final. O Sr. Diretor 
perguntou se havia outro Chefe de Departamento presente que tenha este mesmo 
entendimento. Disse que seu entendimento é que foi discutido que haveria uma comissão 
de Chefes inicialmente e depois, a Congregação poderia agregar, no caso dos impasses, 
opiniões externas. Mas enquanto não houvesse impasse, uma primeira fase seria só de 
Chefes. Pediu aos Chefes de Departamento que se manifestassem.  O Prof. Mário disse 
que entendera que os Chefes ou seus representantes fariam uma reunião e então a 
arbitragem poderia ser feita por uma comissão externa. Disse que depois que os Chefes 
elaborassem uma proposta, havendo conflito, teria que haver uma arbitragem externa. O 
Prof. Marcos disse que seu entendimento foi que a formação dessa Comissão dos 
Chefes ou dos seus representantes, seria no sentido de tirar o Instituto desse impasse. 
Disse que o que entendera era que não deveria haver vínculos sobre a atuação dessa 
Comissão para que pudesse haver um entendimento entre os Chefes para fluírem os 
trabalhos, e aí sim, se pudesse desenvolver alguma coisa que pudesse envolver ou não 
a Comissão externa. Mas a priori não deveria haver vínculos sobre a atuação dessa 
Comissão. O Prof. Renato Jardim disse que entendera essencialmente a mesma coisa 
que o Prof. Mario e que o Prof. Marcos. Em um primeiro instante, seria feita essa 
Comissão, inclusive para se ter uma avaliação primária, e depois a própria Comissão 
teria a sua dinâmica que poderia envolver uma consulta externa também. Mas, em 
primeiro lugar, essa Comissão é para fazer uma avaliação das disciplinas como está aí, 
foi o que entendeu da reunião. O Sr. Diretor disse que o prazo foi colocado como um 
prazo limite; se a Comissão em fevereiro apresentar o resultado, e for aprovado pela 
Congregação, o problema está resolvido e a situação está resolvida. Esse é um prazo 
limite, sem prejuízo de resolver em fevereiro ou março, a questão é o ritmo de trabalho 
da Comissão. O Sr. Diretor colocou em votação, em bloco, os itens B, C e D. O Prof. 
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Renato Jardim comentou que essa Comissão de 6 indicados pelos Departamentos 
tivesse suplentes, levando em conta o número elevado de licenças-prêmio. O Sr. Diretor 
disse que após a votação da proposta da forma como saiu da reunião, colocaria em 
votação a proposta do Prof. Renato de agregar membros suplentes à Comissão. A Profa. 
Alinka disse que não estava entendendo porque, pelo que havia pensado, essa 
Comissão dos 6 Chefes, e inclusive a Comissão externa, era para propor a Reforma 
Curricular. No entanto, na proposta D está apenas redistribuição de siglas. O Sr. Diretor 
disse que a Reforma Curricular é competência da CoC e CG, por delegação da 
Congregação.  Nada implica que as reformas aprovadas sejam incorporadas já.  A Profa. 
Alinka disse que isso deveria constar explicitamente, porque dessa forma ela não é a 
favor. O Sr. Diretor disse que isso foi o que ficou entendido na reunião.  A Profa. Alinka 
disse que na carta do Departamento de Física Matemática consta claramente uma 
proposta de reforma curricular feita não pela CoC, mas por outra Comissão. O Sr. 
Diretor disse que o que está em discussão é a  proposta da Profa. Carmen.  Poderão vir 
outras propostas posteriormente à Congregação, mas neste momento estamos 
discutindo a da Profa. Carmen. Disse entender que alterações possam ser colocadas, 
após a votação. O Prof. Marcos disse que quando o Diretor colocou em votação os itens 
B, C e D em bloco, o entendimento é de que o item B esteja sem o parágrafo proposto 
pela Física Matemática.  O Sr. Diretor disse que esse era o entendimento mas que 
queria confirmar com o Prof. Elcio. O Prof. Elcio disse que se voltarmos a discutir a 
redistribuição de siglas pura e simplesmente, estaremos retrocedendo a meses atrás e 
de fato, se perde alguns meses. Disse que terão as mesmas discussões que tiveram há 
seis meses, sem avançar nem um milímetro. A Profa. Rosangela Itri disse que queria 
fazer um esclarecimento com relação à presença do Prof. Nestor Caticha na última 
reunião da Congregação como Coordenador do Bacharelado e segundo seus 
esclarecimentos a reforma curricular está em pleno desenvolvimento e que em novembro 
já haveria um boneco para ser discutido. Disse ainda que existe um Regimento da 
Universidade que diz que qualquer reforma curricular tem que passar pela CoC então, se 
o Instituto de Física decide que a reforma não deve passar pela CoC, está contra o 
Regimento da Universidade e caberá recurso também. O Prof. Vito Vanin perguntou se 
o Departamento de Física Matemática insistiria na proposta ilegal de retirar da CoC sua 
atribuição de responsabilidade pelos currículos dos cursos. O Prof. Elcio respondeu que 
propostas ilegais há varias na opinião de cada um dos presentes. Disse que não está 
propondo nenhuma ilegalidade.  Uma proposta pode ser feita por qualquer cidadão e 
pode eventualmente ser submetida à CoC.  Isso não implica que a CoC tenha que 
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elaborar uma proposta.  Pode uma proposta chegar até ela e ela atender. O Sr. Diretor 
disse que entendeu da manifestação do Prof. Elcio que a qualquer instante pode-se 
colocar uma proposta, tanto para a CoC quanto para a Congregação, de reforma 
curricular. A Profa. Rosangela disse que comunicou à CoC que existe um outro grupo 
que proporá uma outra reforma curricular, independentemente do trabalho que a CoC 
está fazendo neste momento. Disse que a CoC lhe pergunta insistentemente, porque 
está trabalhando ativamente, se aparecerá uma outra proposta e as pessoas não 
quererão discutir.  O Prof. Elcio disse que as pessoas não querem discutir nada. O Sr. 
Diretor informou que colocaria em bloco para votação os itens B, C e D sem prejuízo de 
emendas posteriores.  Já temos aqui uma emenda proposta pelo Departamento de Física 
dos Materiais e Mecânica.  Disse ainda que para poder oficializar e colocar os itens em 
bloco precisava da resposta do Prof. Elcio sobre se retirava ou não o terceiro item que diz 
respeito à CG. O Prof. Elcio respondeu que isso ficou acordado como sendo a proposta 
do Senhor Diretor.  O Sr. Diretor disse que essa proposta era do Prof. Renato Jardim e 
não dele. Insistiu na pergunta sobre a retirada do item e o Prof. Elcio respondeu que 
retirava. Foi aprovado com 4 abstenções. A Profa. Carmen Prado disse que no seu 
entender uma Comissão de doze pessoas não funciona e não vê necessidade de 
suplente. O Sr. Diretor respondeu que a colocação da Profa. Carmen Prado está de 
acordo com a colocação do Prof. Renato.  Não seria uma Comissão de doze e sim de 
seis e, se uma pessoa não puder participar ela será substituída por outra, previamente 
definida.  Colocou em votação a proposta de emenda que foi aprovada com 2 
abstenções. O Prof. Elcio Abdalla propôs que no item D seja feita também uma 
discussão de pelo menos um boneco de reforma curricular, porque se não houver 
reforma não entrarão em acordo nem sobre o que dividir, porque se não estão de acordo 
nem sobre que cursos dar, como estarão de acordo com o que dividir. Disse que no item 
D deve obrigatoriamente constar uma reforma, pelo menos parcial, do currículo do 
Bacharelado e da Licenciatura.  O Prof. Pascholati comentou que currículos de cursos 
na Instituição devem ter Planos Pedagógicos de Curso. Lembrou que isto é lei federal e 
pediu aos colegas que pensassem no assunto. O Sr. Diretor disse que colocaria em 
votação a proposta do Prof. Elcio, mas que seu entendimento regimental é que temos 
duas Comissões, a CoC e a CG, responsáveis pelo tema, mas dada a abertura que o 
Instituto de Física tem, foi colocado aqui que não há nenhum empecilho em que qualquer 
Comissão leve à CoC qualquer sugestão.  Assim, não há nenhum empecilho que esta 
Comissão, que agora é institucional, faça um estudo e remeta à CoC e à CG a sua 
proposta.  Disse que até a CoC poderá convidar a Comissão para debater, se quiser. 
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Voltou a perguntar ao Prof. Elcio se, dentro desse entendimento, ele concorda.  Tendo o 
Prof. Elcio concordado, registrou-se em ata que o entendimento é que essa Comissão 
que tem a obrigação de fazer uma proposta de redistribuição de siglas, não tem nenhuma 
limitação de atividades. O Prof. Marcos disse que voltavam à discussão que tiveram 
antes.  Disse que estavam colocando vínculos sobre a atividade da Comissão que foi 
aprovada.  Pediu ao Prof. Elcio que desse um voto de confiança à Comissão que deve, 
de fato, procurar tirar o Instituto da imobilidade e caminhar na direção de conseguir fazer 
uma divisão das siglas, que no seu entendimento passa por uma discussão do currículo.  
Prosseguiu dizendo que como a discussão do currículo já está sendo feita de forma 
adiantada pela Comissão que é regimental, entende que essa Comissão de Chefes ou 
seus delegados deve recorrer à CoC para subsidiar a discussão que vai ser feita.  
Entende que não é preciso impor regras e vínculos à atuação dessa Comissão porque 
isso só conturba o processo e que se deve começar o processo da forma mais suave e 
tranqüila possível, não estabelecer vínculo e deixar que a Comissão trabalhe. A Profa. 
Carmen Prado disse que entendeu que está aprovado o assunto, porque é clara para ela 
a manifestação da Congregação de que essa discussão de siglas deve vir acoplada a 
uma revisão de currículo.  Entende que há consenso nessa questão. Disse que deve sim 
ser registrado em ata, como uma deliberação desta Congregação, o entendimento quase 
unânime de que essa discussão de siglas tem que vir acoplada a uma reformulação de 
currículo.  O Prof. Elcio propôs que isso conste na proposta. O Sr. Diretor colocou em 
votação e foi aprovada a redação da forma como está, com 4 abstenções. O Prof. 
Becerra perguntou se essa Comissão não proporá reforma curricular.  Disse que a 
posição do Conselho do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica é muito clara; 
já há mais de um ano o Conselho pediu uma reforma curricular.  Se essa Comissão tem 
como função só fazer redistribuição de matérias, será muito difícil que essa redistribuição 
passe no Conselho. Considera importante que essa reforma curricular ocorra para haver 
um consenso. O Prof. Ribas disse que entende que realmente essa Comissão pode 
discutir reforma curricular, mas sabe-se que a discussão sobre reforma curricular está em 
andamento no Instituto há anos, é uma coisa difícil e é impossível que uma Comissão 
dessas faça uma reforma em seis meses. Disse que se deve discutir, se deve fazer 
contato com a CoC, porque a Comissão pode contribuir para a reforma, mas não ser a 
responsável por fazê-la. O Prof. Gil disse que havia votado pela reforma amarrada à 
Comissão, contudo entende que ela deve estar na ordem do dia do Instituto. Pediu que 
se esclarecesse como fica a reforma curricular.  O Sr. Diretor respondeu que a reforma 
curricular é responsabilidade da CG e da CoC, que deverão fazer uma proposta. Foi 
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solicitado ao Presidente da CoC que toda a Congregação apresentasse um update do 
debate e que na impossibilidade de sua presença, haveria um substituto indicado por ele. 
Perguntou se estava presente alguém da CoC  e disse que há Professores Titulares da 
CoC que deveriam estar aqui e que foi solicitado à CoC que faça um relato para informar. 
Há uma responsabilidade definida, que a CoC se manifeste e coloque a Congregação a 
par. A Profa. Rosangela disse que queria deixar registrado em ata que o Presidente da 
CoC não está presente porque está dando aula. O Sr. Diretor perguntou pelo suplente e 
ela respondeu que não sabia informar.  O Prof. Marcos esclareceu ao Prof. Becerra que 
a importância da reforma curricular esta embutida nessa proposta. Disse que se deve 
evitar incluir numa determinada proposta itens que possam ter sua legalidade 
questionada como já aconteceu. Então, incluir numa Comissão atribuições que são 
regimentais de outra Comissão é uma forma de atrapalhar o processo. Lembrou que 
acabamos de eleger uma Comissão para fazer um trabalho que envolve também a 
reforma curricular e que está sendo feito pelos órgãos competentes.  Essa Comissão tem 
autonomia e discernimento para usar estas informações para fazer a redistribuição de 
siglas das disciplinas de forma adequada. O Sr. Diretor pediu à Comissão de Graduação 
e à CoC que comunicassem à Congregação o andamento do debate para que se 
expanda o universo de pessoas que podem opinar. O Prof. Mário sugeriu que a 
Congregação desse um prazo à CoC para colocar sua proposta. O Sr. Diretor disse que 
o prazo já foi dado e que é maio deste ano. O Prof. Mário sugeriu que o prazo poderia 
ser setembro do próximo ano. O Sr. Diretor informou que o presidente da CoC disse na 
última reunião que em novembro apresentará um boneco. Novembro é o próximo mês. A 
Profa. Rosangela disse que estão trabalhando com o prazo de maio de 2008 porque 
maio é o prazo do Conselho de Graduação para entrar uma nova estrutura curricular que 
começará a vigorar a partir do primeiro semestre de 2009. O Prof. Nei disse que a 
Comissão que foi votada aqui tem por finalidade estudar a redistribuição de siglas. É 
óbvio que isso tem uma ingerência direta com a reforma curricular. Você vai distribuir 
siglas e é preciso saber onde estão as siglas. Propôs que essa Comissão se entenda 
com a CoC, uma vez que ela já tem um compromisso com a Congregação. O prazo dado 
à CoC para a entrega do trabalho já expirou e a Comissão prometeu apresentar um 
boneco para novembro. Considera que a Comissão aqui votada não deveria ter nenhum 
problema em se interar junto à CoC, eventualmente até trabalhar, para finalizar esse 
boneco e aí estudar a redistribuição de siglas. ITEM II.4 – PROPOSTA ENCAMINHADA 
PELO CTA DE HOMENAGEM AOS PROFS. MARIO BAIBICH E PAULO EDUARDO 
ARTAXO NETTO, MEMBRO DO IPCC, PELO PRÊMIO NOBEL DA PAZ. O Sr. Diretor 



  
 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

A T A S 

13

informou que na última reunião do CTA, o Prof. Adalberto Fazzio propôs que se fizesse 
uma homenagem oficial ao Professor Mario Baibich, que segundo ele deveria ser 
aprovada pela Congregação, pelo fato dele ser o primeiro autor do artigo que levou ao 
prêmio Nobel de Física deste ano. Ele teria uma participação inicial muito importante, 
mas aparentemente a história não acompanhou. Lembrou que dissera que homenagens 
desse tipo são muito complicadas e se deve ser muito criterioso. Disse não ter dúvida de 
que o professor Mario Baibich tem uma contribuição relevante nesse trabalho e que não 
está julgando o mérito, e sim se é uma homenagem do Instituto e de que forma se pode 
fazê-la. Isso é que está em votação. Lembrou que temos também um pesquisador que é 
membro ativo de um grupo que ganhou outro prêmio Nobel. Entende que são duas 
situações diferentes, mas estão associadas ao prêmio Nobel. O Prof. Sylvio Canuto 
considerou que um precedente acadêmico dessa natureza é muito bem vindo. Sugeriu 
que o Instituto poderia convidar ambos, separadamente ou conjuntamente, para dar um 
seminário.  Explicar para o público em geral e, em particular aos estudantes, qual é de 
fato a contribuição, não da pessoa, mas do trabalho, para o prêmio Nobel, e conceder a 
essa pessoa uma placa em que o Instituto de Física reconhece a participação acadêmica 
das pessoas envolvidas. Disse que essa é uma das coisas que lhe dá orgulho: fazer a 
solicitação de que sejam de fato homenageadas essas pessoas. Acrescenta que somos 
uma instituição acadêmica e devemos reconhecer os grandes atributos acadêmicos.  O 
Prof. Pascholati disse ter dúvidas e que não tinha uma posição clara. Concordou com o 
Prof. Sylvio no caso do Prof. Mario Baibich por conta dele ter sido o primeiro autor de um 
dos artigos que disparou esse processo. Perguntou se alguma vez algum Departamento 
deste Instituto se manifestou sobre César Lattes por conta dele também ter sido o 
primeiro autor de um artigo da descoberta do méson; porque historicamente o prêmio 
mais próximo que nós tivemos foi na figura de César Lattes. A Profa. Marilia disse que 
um erro não justifica o outro; então se por um acaso o César Lattes não foi devidamente 
homenageado, isso não justifica que não se faça  para outras pessoas o que deveria ter 
sido feito pra ele. Prosseguiu dizendo que seria ótimo se cada vez que houver um prêmio 
Nobel se consiga identificar uma contribuição brasileira, e que isso vá parar nos jornais, 
nas revistas, no Física na Escola etc. Disse concordar com a opinião do Prof. Sylvio, 
inclusive dada essa contribuição que aconteceu aqui com o professor, nos cabe reparar 
os erros históricos. O Sr. Diretor disse que um trabalho acadêmico, cientifico expressivo 
tem que ser homenageado e reconhecido, contudo deve-se  dar o peso correto a essa 
homenagem. Lembrou que na gestão anterior, dois auditórios foram inaugurados, norte e 
sul, e foram dados os nomes dos professores Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini e 
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que não vê nenhum problema, uma vez que temos dois novos auditórios, um deles 
receber o nome do professor César Lattes. Considera que é uma pessoa que teve um 
papel importante e assim podemos reparar o erro citado. Disse que nesse momento, o 
assunto é fazer uma homenagem a essas duas pessoas pela contribuição que deram a 
trabalhos que levaram aos prêmios Nobel deste ano. Não vamos homenageá-los pelos 
prêmios Nobel, mas pela contribuição em trabalhos que levaram a eles. Se isso ficar 
claro, considera que é um reconhecimento à contribuição acadêmica. Acrescenta que se 
a contribuição do Prof. Baibich é significativa, e sendo ele o primeiro autor, dentro da 
nossa cultura, uma homenagem pela atividade cientifica que contribuiu ao prêmio Nobel, 
é uma coisa perfeitamente possível. Colocada em votação, a proposta de que se faça 
uma homenagem aos professores Mario Baibich e Paulo Artaxo pela contribuição 
acadêmica e pelos trabalhos científicos que levaram aos prêmios Nobel, por meio de um 
diploma com o logotipo do Instituto de Física, foi aprovada, havendo 7 abstenções. ITEM 
II.5 – SUGESTÕES DE TEMAS PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE DA COMISSÃO DE 
PLANEJAMENTO, CONFORME CARTA DESSA COMISSÃO ENCAMINHADA ÀS 
UNIDADES. O Sr. Diretor disse ter recebido da Comissão de Planejamento da 
Universidade uma solicitação de sugestão de temas que poderiam ser colocados como 
estratégicos para o planejamento da Universidade no futuro. Esses temas devem ser 
aprovados pela Congregação e por isso não os solicitou por e-mail. Informou que o prazo 
para responder é até vinte e um de novembro. O Prof. Vito Vanin disse que todo país 
que é organizado tem diversas universidades que ocupam espaços diferentes de ação. 
Há universidades cujo centro são os recursos humanos, há universidades cujo centro é a 
pesquisa de excelência, há universidades que formam pesquisadores para outras áreas. 
E nós fazemos tudo isso aqui dentro da USP. Disse que entende que essa questão da 
gente centralizar é que leva essa coisa assim, aparentemente, cada um puxa para um 
lado e a gente acaba não saindo do lugar. Prosseguiu dizendo que considera que essa 
comissão de planejamento devia ter uma proposta de longo prazo do ensino superior 
paulista, que fosse capaz de lançar uma sugestão de como poderiam ser elaboradas 
essas multiplicações de universidades com diferentes objetivos centrais. É claro que toda 
a universidade vai ter que fazer ensino, pesquisa e extensão, mas voltado para que lado? 
Seria mais fácil acomodar essas tensões se a gente tivesse objetivos mais definidos para 
cada uma delas. O Sr. Diretor perguntou se o que ele está sugerindo é que se aprofunde 
mais na missão da Universidade.  O Prof. Vito respondeu que não.  Disse que a USP 
tem que crescer. Cresceu recentemente com um campus na zona leste, que teve um 
conjunto de cursos um pouco diferente e que não consegue muito classificar o que se 
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pretendeu com aquele campus. A Universidade tem que crescer, e tem que crescer não 
fazendo crescer a USP mais do que já é. Precisamos fazer crescer o ensino superior 
paulista e não crescer fazendo novas universidades; fazer um sistema superior de ensino 
paulista. Começar a lançar a semente. Não é um projeto para cinco anos, não é para dez 
anos, é um projeto para cinqüenta anos, mas em algum momento ele tem que começar. 
A expansão do ensino superior tem que se dar, é importante que o Estado tenha uma 
participação maior no ensino superior, mas ele deve ser organizado, ele deve contribuir 
para que sejam lançadas as sementes adequadas para esse crescimento. O Prof. 
Marcos disse entender que a proposta do Prof. Vito está contemplada no documento que 
a Comissão de Planejamento mandou, já que o primeiro item diz respeito a um tema 
central de um modelo de universidade que se almeja para a USP. Considerou que a 
proposta do professor Vito vai no sentido de que esse tema fosse ampliado para colocar 
um modelo de ensino superior público do Estado de São Paulo, e o papel que a USP 
deve ter nesse modelo. A USP é parte de um processo, e no seu entender há que se 
discutir que modelo de universidade se quer; contudo entende que isso faz parte de uma 
discussão mais ampla que é um modelo de ensino superior público do Estado de São 
Paulo. O Sr. Diretor informou que pedirá que os proponentes encaminhem, por escrito, 
as suas propostas. A Sra. Elisabeth Varella perguntou se na proposta dos Professores 
Vito e Marcos essa questão de modelo de gestão, de modelo de universidade que se 
quer englobaria os temas que estão aqui elencados, ou não. Disse lembrar-se que algum 
tempo atrás houve por parte da Reitoria a divulgação de um seminário sobre gestão 
administrativa. Disse que se preocupa muito com a gestão administrativa da 
Universidade, que considera como algo importante e que tem que ser organizada. 
Prosseguiu dizendo que um modelo de universidade engloba questões outras, além da 
questão do ensino. Solicitou que isso fosse melhor explicitado porque não via mais 
nenhuma informação a respeito desse seminário, ou desse workshop. Sugeriu que o 
assunto deve ser retomado porque a Universidade está bastante grande e se percebe 
que a gestão administrativa dela, cada vez vai se complicando mais. O Sr. Diretor 
informou que está em andamento o programa de GESPUBLICA, e que as Unidades 
foram convidadas a participar. Há dentro do Instituto de Física uma estrutura para 
participação no Programa e várias pessoas foram convidadas para participar. A Sra. 
Elisabeth disse que o que está colocando é que a questão tem que ser institucional. 
Disse estar entendendo de uma outra forma, por isso sugere que seja colocado como 
tema, da maneira que está sendo colocada aqui. O Prof. Marcos disse que no 
documento da Comissão de Planejamento o tema planejamento de gestão administrativa 
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já consta daquilo que a Comissão vai estudar, ou seja, este tema já faz parte, não precisa 
pedir para incluir, ele já está incluso. A Sra. Elisabeth disse que está focando nessa 
questão da gestão administrativa porque considera que é uma coisa importante. Disse 
que leu a carta e entendeu o que está escrito nela, mas considera que há que se fazer 
isso de uma forma mais organizada, pelo menos por parte do Instituto de Física. O Sr. 
Diretor informou que aguardaria sugestões sobre o assunto até 13 de novembro e que já 
recebera duas propostas escritas.  Disse ter percebido algumas idéias, mas que 
precisariam ser mais debatidas. Pediu a quem tiver sugestões que as enviem para a 
Assistência Acadêmica. Considera que neste momento o debate está ainda muito cru. 
ITEM II.6 – PROJETO E PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DA AGÊNCIA 
ESPANHOLA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (AECI) E A USP/INSTITUTO DE 
FÍSICA, COORDENADO PELO PROF. RUBENS LICHTENTHÄLER FILHO. ITEM II.7 – 
PROJETO E PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO ENTRE A 
UNIVERSIDADE DE BARCELONA E A USP/INSTITUTO DE FÍSICA, COORDENADO 
PELO PROF. OSCAR JOSÉ PINTO ÉBOLI. O Sr. Diretor disse que estes projetos 
tramitaram nas instâncias necessárias, passaram pela Comissão de Cultura e Extensão e 
todos os pareceres foram favoráveis; o único ponto é que os grupos devem prover os 
recursos. Aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, passou-se ao então ao ITEM I.4 
– COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES. ITEM I.6 - 
COMUNICAÇÕES DOS MEMBROS DA CONGREGAÇÃO. O Sr. Diretor convidou o 
Prof. Vito Vanin para compor a mesa na qualidade de representante desta Congregação 
no Conselho Universitário. Disse que há vários temas importantes como a discussão da 
reforma estatutária: composição de bancas de concursos, realização de concurso em 
duas etapas, várias eleições, como a de Reitor, Diretor etc. A Congregação deverá 
elaborar um cronograma de debate e decisão. Confirmou que será marcada para quinta-
feira próxima uma reunião extraordinária da Congregação, em terceira convocação, e 
que os suplentes serão convidados. ITEM I.5 – COMUNICAÇÕES DO 
REPRESENTANTE DA CONGREGAÇÃO NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. O Prof. 
Vito informou que há quatro temas em discussão no Conselho Universitário, sendo que 
dois envolvem a reforma da carreira. Chamou atenção para dois pontos: um que, em seu 
entender, é vontade da administração de que o Professor Pleno aconteça, que de fato 
exista.  Do ponto de vista legal, aposenta-se pelo cargo e não pela função. O Professor 
Pleno será uma função, e se algum dia a lei que manda aposentar pelo cargo passar a 
valer, os Professores Plenos se aposentarão com o salário do Professor Doutor. Este é o 
projeto e está em discussão. Entraram dois novos temas, um deles é a eleição do Reitor. 



  
 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

A T A S 

17

A proposta que está no Estatuto é que ela se processe em duas etapas: a primeira etapa 
é a seleção de nomes que será feita por uma Comissão de busca, formada por uma parte 
do Conselho Universitário entre os Professores Titulares, representantes das categorias 
docentes etc. Os alunos fazem um comitê de busca e propõe nomes para a assembléia 
universitária votar. Dos nomes que essa Comissão propõe, se escolhem três que vão ser 
submetidos ao Governador. Isso é como se pretende que fique a eleição do Reitor. Hoje, 
a assembléia universitária vota em oito nomes dos quais o CO escolhe três que vão para 
o Governador. A nova proposta é que a assembléia universitária ainda escolhe três 
nomes, não mais o CO, mas a assembléia universitária inteira, a partir de dez nomes 
escolhidos por uma comissão de busca montada, basicamente, no CO. Entende que 
existe um pouco de inversão de papel na proposta que está sendo colocada. O 
Governador continua escolhendo um dos três nomes. Essa é a proposta que está na 
mesa, e se não mexermos em nada, é essa que vai passar. Há também uma proposta de 
mudança no papel da CERT, que sai da função atual de fiscalizar, na qual tem poder de 
decisão, e passa somente a assessorar o Reitor. Ela emite os pareceres, mas não tem 
mais aquela autonomia de ação; a ação vai estar de volta na Reitoria. Estas são as duas 
mudanças mais importantes que estão em jogo no momento. Ela fiscaliza o cumprimento 
do RDIDP, portanto ainda vai receber o parecer sobre o estágio de RDIDP e vai emitir um 
parecer, mas não poderá cortar o RDIDP, terá que sugerir ao Reitor que corte o RDIDP, 
exemplifica. O Prof. Américo Kerr frisou que o caráter da CERT é de Comissão 
Assessora do Reitor. O Prof. Vito acrescentou que é assessora com uma contribuição 
executiva, ao que o Prof. Américo retrucou dizendo ser isso uma incoerência. A Sra. 
Elisabeth, representante dos funcionários, perguntou se só essas duas questões estão 
sendo discutidas, se não se está aventada nenhuma outra discussão sobre reforma 
estatutária dentro do Conselho Universitário. O Prof. Vito  informou que estão sendo 
discutidas também a questão da carreira docente e a questão da missão da universidade. 
Disse que são quatro documentos que estão em discussão dentro do Conselho 
Universitário, e que as comissões estão atuando,  caminhando para a deliberação. Existe 
uma comissão que está atuando nas outras questões. Informou que conversou com a 
Profa. Zilda Iokoi e ela se dispôs, inclusive, a vir aqui se for convidada para dizer o que 
sabe sobre o assunto. O Sr. Demóstenes, representante dos funcionários, perguntou se 
há alguma comissão cuidando da carreira dos funcionários. O Prof. Vito disse acreditar 
que sim, embora não soubesse quem são as pessoas. O Sr. Demóstenes sugeriu que 
na próxima reunião de Congregação fosse discutido o tema da reforma, bem como o 
plano de carreira dos funcionários, que considera um pouco esquecido por parte da 



  
 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

A T A S 

18

Reitoria. O Prof. Vito informou que antes de haver uma deliberação do CO virá uma 
proposta e haverá um tempo para debater. Em relação a outras questões como a da 
estatuinte, a Reitora se dispôs a ouvir as propostas. A Reitoria espera que as propostas 
sejam cotejadas e discutidas agora, com as propostas da estatuinte. O Prof. Manfredo 
perguntou se há alguma discussão ou proposta sobre eleição de Reitor, de Diretor e de 
acesso aos cargos de chefia, diferentes do que foi informado. O Prof. Vito disse que 
estava estreando no Conselho Universitário e as coisas chegaram já mastigadas por uma 
comissão à qual não sabe como ter acesso. Imagina que esteja sendo debatido todo o 
Estatuto. O Sr. Diretor informou que a eleição de Reitor é um item cuja discussão foi 
iniciada no último CO. Às vezes um grupo de pessoas de uma Comissão recebe 
sugestões, sintetiza e coloca uma proposta, o que não significa que essa proposta seja a 
opinião do CO. A proposta que surgiu sobre a eleição de Reitor, que foi o único cargo 
que foi debatido, foi ter um turno único. Não está muito claro como seria o Colegiado, 
mas seria em turno único e teria um comitê de busca para Reitor. Esse Comitê seria 
composto de uma forma complexa e faria propostas, sem prejuízo de que alguém possa 
se propor para um comitê de busca, na forma que está sendo feito nas agências de 
fomento, por exemplo. O diretor diz que a sua percepção é que essa proposta cristalizou-
se nessa Comissão. Um ponto importante para discutir é, por exemplo, para que ter dois 
turnos se o que conta é o segundo turno. O Colegiado poderia ser o mesmo no primeiro e 
no segundo turno, eventualmente. Estas questões estão sendo debatidas. O Prof. Vito 
disse acreditar que a reforma do Estatuto não vai ser suficiente. Essa Comissão de 
Planejamento entra talvez para que se consiga pensar um pouco mais para onde levar a 
Universidade e não ficar só no Estatuto. No entanto, ainda assim o Estatuto vai nos reger 
e deverá ser feito da melhor forma possível. Disse que é uma sensação de que se está 
criando um novo espaço de reforma da Universidade na Comissão de Planejamento, que 
pode ser real e pode ser também para simplesmente capturar trabalho. Acredita que 
cabe a nós fazer com que a Comissão de Planejamento funcione realmente, e não seja 
simplesmente uma maneira de acomodar a pressão. O Prof. João Zanetic disse  que é 
importante salientar que a Reitora se comprometeu com uma fração importante da 
comunidade acadêmica que são os estudantes. E se comprometeu no final da ocupação 
da Reitoria em aguardar um eventual quinto congresso, que os estudantes que estão lá 
na ocupação defenderam e levaram para a mesa da Reitora que se comprometeu que o 
cronograma da reforma estatutária respeitaria também essa realização. É claro que 
temos jogos políticos os mais variados.  Disse que no seu entender essa proposta que 
veio da Comissão é muito antidemocrática e que gostaria que a Universidade fosse muito 
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mais democrática. Disse que o preocupa a idade média do Instituto que aumenta um ano 
a cada ano. Disse que no seu entender é uma preocupação filosófica, não é uma questão 
de idade apenas. É uma preocupação porque acredita que um Instituto como este tem 
que ter gente muito jovem trabalhando para formação, inclusive, do que é um docente 
universitário. Aqui não é um Instituto de pesquisa apenas. É um Instituto de pesquisa, de 
ensino e de extensão. E muitos de nós aqui fomos assim formados ao longo do tempo. E 
ultimamente, isso vale não somente para o Instituto de Física, nós temos privilegiado 
apenas a pesquisa. Acrescenta que as contratações acontecem pela quantidade de 
papers que o candidato tenha publicado, em geral é isso que pesa mais. Disse ainda 
que, como restringimos as contratações aos doutores, então são aqueles doutores que 
têm mais pós-docs, mais vivências e experiências desse naipe que acabam ganhando e 
assim, estamos contratando gente próxima dos quarenta anos. Disse considerar-se uma 
figura irregular neste Instituto, porque gostaria de estar aposentado de fato e sabe que se 
se aposentar de fato, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, não será 
substituído. Porque os nossos recursos de aposentadoria saem do mesmo bolo 
orçamentário. Preferiria que no seu lugar estivesse um jovem. Disse que para ele esta 
situação é uma doença da Universidade, e não um benefício para ela. O seu salário daria 
dois empregos, se considerado o salário pago pela Universidade. A aposentadoria 
deveria vir de outra fonte. Se quisermos debater para onde vai a Universidade, temos 
que debater também quem são os docentes, os funcionários, os estudantes, inclusive o 
acesso a ela, no que diz respeito aos estudantes. Aliás, havia uma cláusula constitucional 
que foi aprovada há quase vinte anos, que era a ampliação da Universidade pública em 
São Paulo. A Constituição não tinha como obrigar os governantes a cumprirem aquilo 
que estava lá, ou seja, você tinha que levar em consideração o percentual da população 
que terminava o ensino médio. Finalizando, disse acreditar que foi um compromisso da 
Reitoria ouvir os demais seguimentos como os funcionários, os estudantes, e acredita 
que outras propostas deverão aparecer na Reitoria. Considera que aquilo que a Beth 
estava dizendo antes, de se institucionalizar algumas discussões, seria importante. O 
próprio Prof. Vito lembrou na expansão da Universidade, a zona leste. Lamentou muito 
como a USP da zona leste foi expandida e disse não gostar da forma como ela está, e 
dos cursos que ela oferece. Acrescenta que poderíamos, por exemplo, ter Licenciatura 
em Física lá e, por conta de uma irregularidade histórica da reforma estatutária, quando a 
Faculdade de Medicina e a Poli ameaçaram sair da USP e colocaram que não poderia 
haver duplicação de curso, porque a Medicina não queria que o ICB tivesse curso de 
Medicina aqui, daí o dispositivo estatutário de não poder duplicar curso na mesma 



  
 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

A T A S 

20

cidade. Quando você cria um novo campus não se pode duplicar aquilo que sabemos 
fazer, que é Bacharelado e Licenciatura em Física, por exemplo, na zona leste. Isso não 
poderia acontecer. Não é um absurdo? E por que isso aconteceu? Porque foi uma ação 
entre amigos. Não foi institucionalizado. Quando o Instituto de Física discutiu um novo 
campus? Nunca. Institucionalmente nunca. Alguns membros do Instituto de Física foram 
lá. Mas institucionalmente, nunca discutimos isso. Então há algumas questões sérias, 
para o futuro dessa Universidade e deste Instituto, que temos que institucionalizar.  O Sr. 
Diretor respondeu dizendo que a questão da estatuinte foi levantada na reunião do CO, 
pelo Sr. Brandão.  Informou que a Reitora manifestou sua posição de honrar o 
compromisso assumido de considerar as propostas, desde que as receba, e 
eventualmente encaminhá-las ao Conselho Universitário. Pensa que essa questão está 
em pauta. Disse concordar que deve ser feita uma discussão político-financeira sobre a 
prioridade do orçamento, porque um dos argumentos para não se contratar mais pessoas 
para reposição é justamente o balanço financeiro da Universidade. Disse considerar 
importante o uso político do orçamento e que concorda com o rejuvenescimento do 
quadro da Universidade. No tocante à USP Leste disse que infelizmente houve uma 
grande omissão deste Instituto de Física, e que a omissão é algo típico desta 
Universidade. Quando começou o processo de reforma estatutária foi convocada uma 
reunião para discutir o assunto e apareceram apenas seis pessoas. Acrescentou que o 
Prof. João tem toda razão em ressaltar a importância que este debate tem. O problema é 
que a omissão da nossa comunidade é muito grande também. O Prof. Américo Kerr 
perguntou onde a Congregação se insere na reforma do Estatuto, porque a princípio ela 
está aberta e pode-se mudar qualquer coisa. Disse que no fundo, a estrutura que está 
montada para fazer essa reforma não é baseada numa representação. O que for 
discutido aqui vai para o CO, que decidirá o que fazer. Esse é o problema mais grave que 
há no Estatuto da Universidade, é que ela é constituída numa estrutura que não tem base 
numa representação. Sugeriu que fosse proposta essa questão.  Acredita que a decisão 
é do Conselho Universitário, sem ter como base uma estrutura de representação.  O Sr. 
Diretor lembrou que a Congregação tem dois membros que fazem parte do CO, pelo 
menos dois, oficialmente. Disse que podemos alimentar esses representantes no CO 
com questões e com bons argumentos e que temos acesso às Comissões, e podemos 
como membro do CO, conversar com os membros dessas subcomissões, que 
infelizmente não têm nenhum membro da Física, porque foram formadas muito no inicio 
de sua gestão. Existe um mecanismo, mas depende do nosso empenho. O Prof. 
Américo disse considerar importante que o Diretor, representante da Congregação, 
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assuma este compromisso de representar a Congregação no CO. Acha importante, mas 
destaca que isso é um compromisso que eles pessoalmente estão assumindo. Não faz 
parte da Instituição que o Diretor e o representante da Congregação respeitem o que se 
decide aqui. O Sr. Diretor discordou e acrescentou que o representante da Congregação 
a representa e, se ele não defender as questões da Congregação, não o reelejam. O 
Prof. Américo disse que o representante pode votar no que bem entender e não há nada 
na estrutura da Universidade que diga que ele teria que estar representando a 
Congregação e, portanto, ela poderia fazer um recurso e reverter o voto dele. O Sr. 
Diretor respondeu que é o preço da democracia. O Prof. Américo respondeu que é a 
não democracia na Universidade. Disse lembrar-se do Prof. Leite Lopez em 1967 ou 
1968, discutindo a questão da reforma universitária, numa reunião da SBPC que ocorreu 
no campus. O Sr. Diretor informou que a Congregação tem um representante no CO e 
um Diretor que se compromete a levar ao CO as decisões desta Congregação e usar dos 
argumentos que a Congregação lhe der. O Prof. Américo disse que não estava 
discutindo a responsabilidade pessoal, que estava discutindo estruturalmente, justamente 
o que está em debate, que é o Estatuto. O Sr. Diretor  sugeriu que ele propusesse 
alterações para que o Estatuto seja mais transparente. Informou que na próxima semana 
haverá uma reunião da Congregação exatamente para discutir esse tema. Sugeriu que 
todos reflitam um pouco, leiam os documentos e se concentrem nos temas desses 
documentos para ser mais eficiente, mas nada impede que outros temas sejam 
discutidos. O Prof. Vito Vanin retomou suas comunicações informando o que aconteceu 
na reunião do Conselho Universitário que considerou de importância. Disse que a 
Comissão Nacional de Educação Superior tem alguns membros indicados, cujo processo 
de indicação ele desconhece, e da qual faz parte a Professora Sonia Penin. Disse que 
ela não estará lá representando a USP, mas é uma pessoa da USP, e que é acessível. O 
item mais falado do Conselho Universitário foi o relatório das atividades dos núcleos de 
apoio. Dos núcleos de apoio o que nos é mais familiar é o NAEG. Isso nas outras 
Unidades funciona muito; quando as entregas de relatórios são muito divergentes, eles 
fazem um pouco o papel do que fazem aqui as nossas colaborações interdepartamentais 
e informais. Aquela é uma estrutura formal para acomodar esse tipo de coisa. Disse não 
ter conseguido saber se há vantagem ou não, mas o resto da Universidade faz isso e nós 
não fazemos. Surgiu essa questão da Comissão de Planejamento que veio agora 
especificamente e sobre a qual não entende se é um canal de manifestação para fazer 
acontecer, ou um canal de manifestação apenas. Considera que está em nossas mãos 
fazer com que essa Comissão de Planejamento atue e pense nas grandes questões que 



  
 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

A T A S 

22

nos interessam. Disse que questionou o Prefeito do campus sobre o fechamento do 
portão 3 aos domingos. Perguntou porque nunca foi respondida a carta encaminhada 
pelo Departamento de Física dos Materiais reclamando do fechamento dos portões aos 
domingos, e ele disse que não a recebeu. Sugeriu que o Prof. Renato Jardim trouxesse 
uma carta à Congregação para que ela  se manifeste a respeito dessa questão. Disse ter 
ouvido do Prefeito que a USP fecha aos domingos, o que o deixou muito indignado. 
Finalizou dizendo que explicou ao Prefeito que o núcleo não para de decair e o nitrogênio 
continua evaporando; que quando há interrupção no fornecimento de energia tem-se que 
religar ou desligar o equipamento. Embora um tanto abalado com a informação o Prefeito 
disse que tem o problema de controlar a entrada. Assim, sugeriu que deveríamos insistir 
que nós trabalhamos sim aos domingos. No mais, o grande assunto foi o Estatuto. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Diretor encerrou a reunião às 11horas e 7minutos, e 
eu, Maria Madalena Salgado Bermudez Zeitum, redigi e digitei a presente ata que vai por 
mim assinada e pelo Senhor Diretor. São Paulo, 25 de outubro de 2007. 
 


