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ATA DA 511a SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IFUSP 
 

ATA – Aos dez de dezembro de dois mil e quinze, às 9h16minutos, 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 Vice-Diretor Prof. Dr. Manfredo Harri Tabacniks e com a presença dos seguintes 
membros; Professores Titulares: Profs. Drs Iberê Luiz Caldas (após 9h50min), Nelson Carlin Filho, Manoel 
Roberto Robilotta (após 9h35min) e Roberto Vicençotto Ribas; Chefes de Departamento: Profs. Drs. 
Antonio Martins Figueiredo Neto, Carmen Pimentel C. do Prado (suplente), Victor de Oliveira Rivelles (após 
9h21min), Lucy Vitória Credidio Assali (suplente) e Elisabeth Mateus Yoshimura; Presidentes de 
Comissão: Profs. Drs. Paulo Alberto Nussenzveig, e Marcelo Gameiro Munhoz; Professores Associados: 
Profs. Drs. Nilberto Heder Medina (suplente), Helena Maria Petrilli (após 10h), Arnaldo Gammal (suplente) 
(após 9h58min), José Roberto B. de Oliveira (após 9h55min), Valmir Antonio Chitta, Luis Raul Weber 
Abramo (após 09h45min) e Marcelo Martinelli (após 9h50min); Professores Doutores: Profs. Drs.Cristiano 
R. de Mattos, Ivã Gurgel, Marco Bregant (suplente), Carmen Silvia de Moya Partiti, Nemitala Added (após 
09h32min), Ewout Ter Haar, André de Pinho Vieira (após 09h35min) e Adriano Mesquita Alencar; 
Representantes dos Servidores não docentes: Srs. Guilherme Hernandes Casanova e Luis Carlos 
Máximo Romualdo (suplente) Encontram-se em férias o Sr. Diretor Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins; 
Professores Titulares: Profs. Drs. Luis Carlos Chamon, Paulo Eduardo Artaxo Netto e Renata Zukanovich 
Funchal. Encontram-se em licença-premio os seguintes membros docentes: Professores Titulares: Profs. 
Drs. Armando Corbani Ferraz, Gustavo Alberto Burdman e Marina Nielsen. Encontram-se afastados os 
seguintes membros docentes: Professores Titulares: Profs. Drs. Antonio José Roque da Silva, Fernando 
Silveira Navarra, Renato de Figueiredo Jardim, Ricardo Magnus Osório Galvão, Rosangela Itri e Sylvio 
Accioli Canuto; Chefe de Departamento: Profa. Dra. Márcia C. de Abreu Fantini; Presidente de 
Comissão: Prof. Dr. Oscar José Pinto Eboli; Professor Associado: Prof. Dr. Valdir Guimarães. Não 
compareceu à reunião e apresentou justificativa para sua ausência; Chefe de Departamento: Profa. Dra. 
Maria Teresa Moura Lamy; Presidente de Comissão: Prof. Dr. Mário José de Oliveira. Não compareceram 
à reunião e não apresentaram justificativa: Professores Titulares: Profs. Drs. Adilson José da Silva, 
André Bohomoletz Henriques, Edilson Crema, Elcio Abdalla, Gennady Gusev, Gil da Costa Marques, João 
Carlos Alves Barata, José Carlos Sartorelli, Josif Frenkel, Maria Cristina dos Santos, Marília Junqueira 
Caldas, Nestor Felipe Caticha Alfonso e Tânia Tomé M. de Castro; Professores Associados: Profs. Drs. 
Kaline Rabelo Coutinho e sua suplente Carla Goldman, Alexandre A. do Passo Suaide e seu suplente 
Masao Matsuoka, Daniel Reinaldo Cornejo e sua suplente Euzi C. Fernandes da Silva, Antonio Domingues 
dos Santos, Said R. Rabbani e seu suplente Álvaro Vannucci, Fernando Tadeu Caldeira Brandt, Ruy Pepe 
da Silva, Paulo Teotônio Sobrinho, Frédérique M. B. F. Grassi, Sérgio Luiz Morelhão (suplente) e Alain 
André Quivy e Diego Trancanelli e seu suplente Walter A. de Siqueira Pedra; Professores Doutores: Profs. 
Drs. Rafael Sá de Freitas e seu suplente Caetano Rodrigues Miranda, Raphael Liguori Neto e seu suplente 
José Fernando Diniz Chubaci, José Helder Facundo Severo e seu suplente Marcos V. Borges Teixeira Lima; 
Representantes Discentes: Srs. Lucas Carvalhaes P.A. Maciel Mussnich e seu suplente Renato Ribeiro 
Domeneguetti, Bruna Costa Nascimento, Leonardo Bitencourt Vetritti, Maria Luisa Gomes Buzzo, Mariana 
Afeche Cipolla, Renata Biaggi Biazzi e Zeca Ribeiro de Carvalho; Representante dos Servidores não 
docentes: Srs. Cosme Ataíde e sua suplente Janice Batista da Silva. A Assistente Acadêmica substituta, 
Sra. Ana Lucia Rodrigues Antonio do Nascimento, secretariou a reunião. O Sr.Vice-Diretor iniciou a reunião 
às 9h15 minutos informando que o Sr. Diretor está em férias e convidou o Decano, Prof. Antonio Martins 
Figueiredo Neto para compor a mesa. 1a. PARTE - E X P E D I E N T E . ITEM I – COMUNICAÇÕES DO 
DIRETOR: 1) Comunicação da 283ª Sessão Ordinária do CTA, realizada em 03.12.15: a) Portaria PRP-
459, de 17.11.15, que dispõe sobre a redistribuição de destinação de Emprego Público no âmbito do 
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Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), junto 
ao IFUSP - responsável pelo Projeto de Pesquisa: Prof. Marcelo Gameiro Munhoz. Disse ser muito 
bom não perder o técnico e parabenizou o Prof. Marcelo por ser agora o novo coordenador. ITEM I.A - 
DEFENDEU TESE DE DOUTORADO: Iúri Baranov Pereira Raymundo - “Formulação Cinética para 
Cosmologias com Criação de Matéria e Aplicações” – Orientador: Prof. José Ademir Sales de Lima 
(IAG-USP). Comunicado. Antes de passar a palavra, o Sr. Vice-Diretor comunicou sobre o Edital do 
Santander Universidades, o EGRADE, que dispôs de um milhão e quinhentos mil reais para projetos de 
ensino na graduação. Informou que já havia uma mobilização para montar um projeto e quem estiver 
interessado para se manifestar para montar e coordenar uma proposta no Instituto. A segunda comunicação 
foi a de que seria lançado no dia onze de dezembro, após os últimos ajustes, um edital no Instituto sobre 
infra-estrutura e que deveria constar no site, no valor de trezentos e quarenta e oito mil reais, com 
orçamento mínimo de vinte e nove mil reais e máximo de cento e vinte mil reais. Até sete projetos seriam 
avaliados pela Comissão de Pesquisa e o prazo de inscrição seria até o dia quinze de fevereiro de dois mil e 
dezesseis. A ideia foi aproveitar a fração da reserva técnica institucional da FAPESP pertencente a Diretoria 
de trinta por cento. Esta iniciativa nova e competitiva seria para todos os docentes do Instituto pois houve 
muita dificuldade em elaborar um projeto pesquisa consistente para o Instituto, já que havia uma infra-
estrutura bastante consolidada no Instituto e não havia muito de infra-estrutura de pesquisa que pudesse 
ser feita de forma centralizada que já não exista em algum departamento. Disse ainda que esperava haver 
participação da comunidade. Finalizou dizendo aos membros que fossem fazer intervenções e quisessem 
que constassem em ata, deveriam se utilizar microfones com fio que estavam à frente e ao fundo do 
auditório, tendo em vista que lamentavelmente os microfones sem fio não estavam funcionando. ITEM I.2 – 
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES. Apenas o Prof. Paulo Nussenzveig comunicou 
que não haveria cortes no Programa PAE. ITEM I.3 - COMUNICAÇÕES DA REPRESENTANTE DA 
CONGREGAÇÃO NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. A Profa. Elisabeth Yoshimura comunicou que foi 
realizada uma reunião no dia oito onde constou na pauta sobre alienação de imóveis, ou seja, aquelas 
doações vacantes e que precisam ser apreciadas pelo CO. Mencionou que estes ajustes do estatuto atual 
que estão no caderno 2 já foram apresentados a vocês anteriormente e não representam mudanças 
substanciais. A grande modificação seria referente às alterações para eleição de diretores e vice-diretores 
de Museus e Institutos Especializados que passou a ter agora uma Comissão Eleitoral ampliado, já que o 
corpo docente seria muito pequeno para realizar uma eleição interna. Acrescentou ainda que, seriam 
procurados potenciais candidatos para apresentar chapas e seria mais ou menos na mesma linha da eleição 
para diretores de Unidades e que poderia disponibilizar a pauta inteira casa a Congregação tenha interesse. 
Disse também que foi aprovada uma Resolução alterando o Regimento e permitindo a partir de então, a 
utilização de urna eletrônica para viabilizar e eleição em Colégios Eleitorais grandes em várias instâncias, 
desde que haja segurança. Segundo a Profa. Elisabeth, já foi testado, com êxito, no mês passado e deveria 
ser testado na próxima Eleição para Representantes dos Doutores, Titulares e Associados junto ao CO. A 
seguir, informou que foi feito um convênio específico entre a ECA e a Mitra Diocesana para regularizar o 
famoso órgão que foi comprado na gestão Rodas e estava encaixotado na Reitoria e estava em vias de 
perder o seguro. O local mais adequado para a instalação foi a Catedral Metropolitana para o uso em todos 
os atos religiosos, bem como para a cessão ao uso didático aos alunos da disciplina de música da ECA em 
vários horários flexíveis. Também seria feita uma sindicância para serem apuradas as condições de compra 
deste órgão que ainda são, no mínimo, obscuras. Foi doado também, outro órgão menor e antigo que 
também estava encaixotado, porém precisaria de sofre reformas para ser futuramente instalado no 
Anfiteatro Guarnieri. No caderno seis, informou que o orçamento foi votado. Apresentou uma planilha, 
comparando os números do orçamento de 2016 com o de 2015, em que disse ser este orçamento uma 
peça de ficção, uma vez que esses números estariam baseados na previsão do Estado para o próximo ano 
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e que provavelmente seriam falsos. Isto seria devido ao fato de que o PIB decresceu menos que o PIB real, 
porém seriam estes os números que a Universidade teria que trabalhar. Disse que a situação continuava 
não ser boa, pois ao orçamento do Estado para 2016 seria menor do que em 2015. Lembrou que neste ano 
já houve um contingenciamento da ordem de vinte por cento e que entrariam na reserva em torno de 
quinhentos milhões de reais. Estas reservas da Universidade ainda dariam para o ano de 2016, mas não 
dariam para 2017, caso não ocorressem mudanças na arrecadação ou as difíceis mudanças internas, já que 
noventa e sete por cento seriam gastos só com pessoal, ou seja, quase a totalidade. Em outra planilha 
apresentada, foi demonstrado em detalhes com seria distribuído entre as Unidades de Ensino, Hospitais e 
Institutos Especializados, Museus, a parte de adicionais que totaliza noventa e sete por cento. Os Hospitais 
estariam incluídos porque não constou a desvinculação do HU na pauta do CO, mas que acreditaria que 
certamente constaria em uma pauta futura, já que o reitor terá interesse nestes oito por cento gastos só com 
Hospitais. Comentou até que havia um movimento de funcionários dos HU, porém sem nenhum incidente. 
Na alínea de pessoal, dois por cento para custeio, quatro por cento para adicionais e para completar os cem 
por cento, os projetos, com o uso das reservas na ordem de onze por cento. Demonstrou também por itens, 
quanto caberia aos órgãos de apoio, aos precatórios e reserva de contingência, dentre outros. Na planilha a 
seguir, estava demonstrada a dotação orçamentária, onde na primeira coluna informava a dotação básica 
que cada Unidade receberia, na segunda coluna, a utilidade pública para o pagamento de gastos como a 
energia elétrica e água e afins e, na última coluna, o total, somado o gasto com pessoal. Para o Instituto, a 
dotação seria de quatro milhões e oitocentos de reais, valor este menor do que o recebido neste ano ou 
praticamente igual se não incluir o contingenciamento. Esta previsão seria revista em maio observou que no 
item pessoal não constava nenhuma aporte, rejuste ou aumento, ou seja, sem nenhum aumento de salário 
ou do quadro funcional. Quanto à planilha de apoio a permanência, não houve aumento no percentual da 
receita. Mostrou que no caderno sete apresentou que a Resolução que regularizaria e tornaria mais 
transparente o recebimento pela Universidade de doações do tipo “endowments”, como já ocorreriam na 
POLI e na FEA, bem como a entrada de recursos não orçamentários. Após a doação, que permitiria a 
doação de imóveis, dinheiro, reforma de uma sala de aula ou de prédio, a Universidade poderia tornar 
pública esta informação. A Profa. Elisabeth declarou ainda que votou favoravelmente a esta Resolução, que 
conteria vários anexos para tipos diferentes de doação, por entender que seria uma forma de regularizar e 
tornar mais transparentes situações de empresas que querem fazer uma doação à Universidade, bem como 
trabalhar com outras verbas, já que estaria difícil pensar na continuidade da Universidade trabalhando 
apenas com o orçamento vindo do Estado para pagar os custos. Foram alterados também o Regimento do 
CENA, uma mudança curricular mais ampla da ECA, um aumento de vagas no curso de Astronomia do IAG 
de quinze para vinte dado ao sucesso do curso e recursos de outras Unidades que não são relevantes para 
esta Congregação. Finalizou informando que enviaria a Assistência Acadêmica todas as informações deste 
CO e dos anteriores, para disponibilizar aos membros. ITEM I.4 – COMUNICAÇÕES DOS MEMBROS DA 
CONGREGAÇÃO. Sem comunicações. ITEM I.5 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS: a) 509ª 
Sessão, realizada em 29.10.15; b) 510ª Sessão, realizada em 26.11.15. Após informar que as atas 
continham algumas correções pontuais que já forma pontuadas, o Sr. Vice-Diretor colocou-as em discussão. 
Sem qualquer manifestação a ata da 509ª sessão foi aprovada com 19 votos favoráveis e 02 abstenções. A 
ata 510[ª sessão foi aprovada com 16 votos favoráveis e 05 abstenções 2a. PARTE - O R D E M  D O  D I A 
- ITEM II – ASSUNTOS NOVOS PARA DELIBERAR: ITEM II.01 –  HOMOLOGAÇÃO DO PARECER 
FINAL DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS PARA OBTENÇÃO DO 
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL, 2º PERÍODO DE 2015, 
NO QUAL FOI APROVADO O DR. MÁRCIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO VARELLA, EDITAL IF-12/15. 
ITEM II.02 – HOMOLOGAÇÃO DO PARECER FINAL DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE 
TÍTULOS E PROVAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, JUNTO AO 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL, 2º PERÍODO DE 2015, NO QUAL FOI APROVADO O DR. 
ADRIANO MESQUITA ALENCAR, EDITAL IF-12/15. Os dois itens foram colocados em bloco e aprovados 
por unanimidade. ITEM II.03 - CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 
DOUTOR 1, REF. MS-3.1, EM RDIDP, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS E 
MECÂNICA, NO QUAL ESTÃO INSCRITOS OS DOUTORES ERIC DE CASTRO E ANDRADE, JULIO 
ANTONIO LARREA JIMENEZ, ARKADY SHANENKO, PABLO LEITE BERNARDO, CHRISTOPH ERNST 
JANOWITZ, NEILO MARCOS TRINDADE, ROBERTO GOMES DE AGUIAR VEIGA, ÉDER JOSÉ 
GUIDELLI, DRIELE VON DREIFUS, PEDRO ALVES DA SILVA AUTRETO, DIEGO MURACA, ALVARO 
DIEGO BERNARDINO MAIA, RICARDO PAUPITZ BARBOSA DOS SANTOS, PIERRE LOUIS DE ASSIS, 
DANILO BARBOSA LIARTE, HUDSON GIOVANI ZANIN, GABRIEL TEIXEIRA LANDI, RENNÉ LUIZ 
CÂMARA MEDEIROS DE ARAÚJO, GIOVANNI DECOT GALGANO E FELIPPE ALEXANDRE SILVA 
BARBOSA (EDITAL IF-09/15): a) Aceitação das inscrições; O Sr. Vice-Diretor informou que apesar de o 
relator, Prof. José Roberto Brandão de Oliveira ter destacado que apenas a inscrição do Dr. Neilo não 
possuía o título de doutor, a Assistência Acadêmica entrou em contato com a UNESP no dia 09 de 
dezembro e foi informada que o candidato já estava com a situação regularizada, uma vez que a defesa de 
tese fora homologada junto aquele órgão. Com esta informação, as inscrições foram aprovadas por 
unanimidade, com 21 votos favoráveis. b) Formação da Comissão Julgadora. A Suplente da Chefe do 
Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, Profa. Lucy, informou os nomes dos membros titulares 
propostos pelo Departamento e que depois de colocados em discussão, foram aprovados, em terceiro 
escrutínio, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, os Professores Doutores: Helena Maria Petrilli 
(FMT/IFUSP), Miguel Alexandre Novak (UFRJ), Osvaldo Novais de Oliveira Junior (IFSC/USP), Rodrigo 
Barbosa Capaz (UFRJ) e Carlos Frederico de Oliveira Graeff (UNESP). A seguir, a Profa. Lucy informou os 
nomes dos membros suplentes propostos pelo Departamento e que depois de colocados em discussão, 
foram aprovados, em terceiro escrutínio, por unanimidade, com 24 votos favoráveis, os Professores 
Doutores: Luis Gregorio Godoy de Vasconcelllos Dias (FMT/IFUSP), Paulo Pureur Neto (UFRGS), Edson 
Roberto Leite (UFSC), Tatiana Gabriela Rappoport (UFRJ) e Gilmar Eugênio Marques (UFSC). ITEM II.04 - 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR DOUTOR 1, REF. MS-3.1, EM 
RDIDP, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS E MECÂNICA, NO QUAL ESTÃO 
INSCRITOS OS DOUTORES CHRISTIAN KLAUS MUELLER, JULIO ANTONIO LARREA JIMENEZ, 
PABLO LEITE BERNARDO, FERNANDO MASSA FERNANDES, NEILO MARCOS TRINDADE, ÉDER 
JOSÉ GUIDELLI, DRIELE VON DREIFUS, DIEGO MURACA, ALVARO DIEGO BERNARDINO MAIA, 
PIERRE LOUIS DE ASSIS, ALEX APARECIDO FERREIRA, HUDSON GIOVANI ZANIN, VALDECI 
PEREIRA MARIANO DE SOUZA, MAUREEN JOEL LAGOS PAREDES, RENNÉ LUIZ CÂMARA 
MEDEIROS DE ARAÚJO, GIOVANNI DECOT GALGANO, MARCELOS LIMA PERES, FELIPPE 
ALEXANDRE SILVA BARBOSA E WAGNER WLYSSES RODRIGUES DE ARAÚJO (EDITAL IF-10/15): 
a) Aceitação das inscrições; O Sr. Vice-Diretor informou que a Profa. Marcia Rizzutto indicou em seu 
parecer que três dos candidatos não atendiam integralmente as normas na época da inscrição, todavia no 
primeiro caso, o Dr. Valdeci tem até trinta dias quando chegar ao Brasil para regularizar sua situação junto a 
Justiça Eleitoral, ou seja, não haveria impedimento. O segundo e terceiro caso seriam os Drs. Neilo e 
Wagner, que também já estariam com a situação regularizada, uma vez que a defesa de tese fora 
homologada junto aquele órgão e o certificado de defesa expedido, respectivamente. Com estas 
informações, as inscrições foram aprovadas por unanimidade, com 23 votos favoráveis. b) Formação da 
Comissão Julgadora. A Profa. Lucy informou os nomes dos membros titulares propostos pelo 
Departamento e que depois de colocados em discussão, foram aprovados, em terceiro escrutínio, por 
unanimidade, com 23 votos favoráveis os Professores Doutores: Renato de Figueiredo Jardim 
(FMT/IFUSP), Hélio Cesar Nogueira Tolentino (LNLS), Maria José Santos Pompeu Brasil (UNICAMP), 
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Rubem Luis Sommer (CBPF) e Cleber Renato Mendonça (IFSC/USP). A seguir, a Profa. Lucy informou os 
nomes dos membros suplentes propostos pelo Departamento que foram colocados em discussão. Apenas o 
nome do Prof. Armando Paduan (FGE/IFUSP) foi questionado por se tratar de um docente aposentado. 
Após várias intervenções pela dificuldade de se encontrar um docente da casa que não tenha colaboração 
com os dezenove candidatos, o Prof. Paulo Nussenzveig alertou que não poderia adiar a escolha dos 
suplentes para outra Congregação, devido ao fato de já terem sido aprovados os membros titulares desta 
banca, bem como as inscrições que davam início ao prazo para realizar o concurso. Dando prosseguimento 
foram sugeridos e descartados os nomes dos Profa. Helena Petrilli por já estar na banca do edital 09/15 e 
Rafael Sá de Freitas por ter colaboração com candidatos, conforme informado pelo Prof. Valmir Chitta. 
Finalmente, foram sugeridos os nomes dos Profs. Antonio Martins Figueiredo Neto e Sylvio Roberto Acciolly 
Canuto (FGE/IFUSP) em substituição do Prof. Armando Paduan Filho. Foram colocados em votação e 
aprovados os membros suplentes, em terceiro escrutínio, Profs. Drs. Eduardo Granado Monteiro da Silva 
(UNICAMP), com 29 votos favoráveis, Fernando Ilkawa (UNICAMP), com 29 votos favoráveis, João Paulo 
Sinnecker (CBPF), com 29 votos favoráveis, Tomaz Catunda (IFSC/USP), com 29 votos favoráveis e Sylvio 
Roberto Accioly Canuto, com 20 votos favoráveis e 05 abstenções. Os outros professores sugeridos 
obtiveram o seguinte resultado: Prof. Antonio Figueiredo Martins Neto 05 votos favoráveis e o Prof. Armando 
Paduan Filho não obteve nenhum voto favorável. ITEM II.05 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PESQUISA, EXERCÍCIO DE 2014. ORDEM SUPLEMENTAR DA 511ª 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO. ITEM II.06 - REVISÃO DO DOCUMENTO REFERENTE AOS 
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSOR TITULAR. Tendo em vista que o Prof. 
Mário José de Oliveira informou que não poderia comparecer, o Senhor Vice-Diretor retirou o referido item 
de pauta e disse que seria pauta remanescente da próxima Congregação. ORDEM SUPLEMENTAR DA 
511ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - ITEM II.06 - REVISÃO DO DOCUMENTO 
REFERENTE AOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSOR TITULAR. O Sr. 
Vice-Diretor solicitou ao plenário a inclusão da ordem suplementar, tendo em vista ter ocorrido 
anteriormente uma conversa com um membro da CAA, onde foram sugeridas pequenas mudanças na 
proposta enviada pelo Instituto. Acrescentou também, que gostaria de apresentar estas sugestões para que 
posteriormente a Congregação votasse pela concordância ou não às mudanças. A razão seria para acelerar 
o processo de análise da solicitação de cargos de professor titular para o Instituto que se encontra na 
Reitoria para ser apreciado já no mês de fevereiro. Ao colocar em votação, a Profa. Carmen Prado pediu a 
palavra e informou que se absteria, há que discordava que fosse possível avaliar sem uma discussão, com 
baixo quórum e em uma sessão no mês de dezembro, critérios que um membro da CAA viesse sugerir. O 
senhor Vice-Diretor argumentou que entendia que as alterações seriam pequenas e valeria a pena fazê-las 
para acelerar o processo, mas caso a Congregação não concorde, o item não seria votado. A seguir, 
mostrou os pontos para alteração apontados pelo membro da CAA. O Prof. Nemitala discordou por se tratar 
de pontos polêmicos, sem motivos aparentes e que não fazia sentido alterar um item que a CAA 
oficialmente nem se manifestou. A Profa. Elisabeth Yoshimura se posicionou de forma contrária à alteração 
de pontos que também entendeu serem polêmicos e que foram apontados de maneira informal pelo relator 
em uma conversa ocorrida durante a última reunião do Conselho Universitária. O Prof. Rivelles disse que 
futuramente a solicitação de cargos do Instituto seria rejeitada. Diante das manifestações, o Sr. Vice-Diretor 
informou que o referido item seria retirado de pauta e a Congregação aguardaria o retorno do processo de 
solicitação com o parecer emitido pela CAA para se manifestar. Nada mais havendo a tratar o Sr. Vice-
Diretor desejou Boas Festas a todos, encerrou a reunião às 12h10min e eu, Ana Lucia Rodrigues Antonio 
do Nascimento, Assistente Acadêmica substituta, redigi a presente ata por mim assinada e pelo Sr. Vice-
Diretor. São Paulo, 10 de dezembro de 2015. 


