
REUNIÃO DE 15.12.2009 

EXPEDIENTE 

1.  Discussão e votação da Ata da 930ª Sessão do Conselho Universitário, realizada em 
17.11.2009. Aprovada. 

2.  Apresentação dos novos membros do Conselho. 

3.  Comunicações do M. Vice-Reitor, no exercício da Reitoria da USP. 

4.  Eleição de um membro docente do Conselho Universitário para compor o Conselho 
Deliberativo do CORALUSP. 

Eleita: 
Profa. Dra. Isília Aparecida Silva.  

5.  Eleição de 5 (cinco) membros docentes e um servidor técnico-administrativo para 
compor a Comissão de Ética da USP. 

Eleitos: 
 
Docentes:  
Profa. Dra. Sueli Gandolfi Dallari; 
Prof. Dr. Sérgio Antonio Vanin; 
Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro; 
Prof. Dr. Fábio Konder Comparato; 
Prof. Dr. Walter Colli. 

Servidor técnico-administrativo: 
Sr. José Clóvis de Medeiros Lima.  

6.  Eleição de 2 (dois) membros docentes para compor a Comissão Permanente de 
Avaliação – CPA. 

Eleitos: 
Prof. Dr. José Castilho Piqueira; 
Prof. Dr. Carlos Frederico Martins Menck. 

 
7.  Homologação de 6 (seis) membros docentes indicados pelo M. Vice-Reitor, no 
exercício da Reitoria, para compor a Comissão Permanente de Avaliação – CPA. 
 
Homologados: 
Prof. Dr. Alvaro de Vita; 
Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo; 
Prof. Dr. Celso Rodrigues Franci; 
Prof. Dr. Gil Valdo José da Silva; 
Prof. Dr. José Carlos Maldonado; 
Prof. Dr. Nélio Marco Vicenzo Bizzo.  

8.  Palavra aos Senhores Conselheiros. 

  



ORDEM DO DIA 

CADERNO I – ORÇAMENTO DA USP PARA 2010  

 Proposta de Orçamento da USP para 2010, aprovada pela COP na reunião de 
07.12.2009.  

CADERNO II – CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO 
(item 13, parágrafo único do art. 16 do Estatuto – quorum de 2/3=78) 

1. PROCESSO 2009.1.16475.1.1 – NÚCLEO DE PSICOPATOLOGIA, POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL E AÇÕES COMUNICATIVAS EM SAÚDE PÚBLICA – 
NACE-NUPSI / FSP 

 Proposta de criação do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária, 
denominado Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e 
Ações Comunicativas em Saúde Pública– NACE-NUPSI. 

 Ofício do Coordenador Provisório do NUPSI, Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo ao Pró-
Reitor de Cultura e Extensão Universitária, Prof. Dr. Ruy Alberto Corrêa Altafim, 
encaminhando a proposta de criação do Núcleo de Psicopatologia, Políticas 
Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública da USP – 
NUPSI-USP (29.05.09). 

 Parecer de Assessor ad hoc: manifesta-se favoravelmente à criação do NACE-
NUPSI, destacando  que a proposta encontra-se de acordo com as Resoluções 
CoCEx n° 4786 de 06.10.00 e 5385/05 de 06.03.07 e que os projetos associados 
são coerentes com a criação de NACES e contam com recursos pleiteados junto a 
agências financiadoras, fundações atuantes na área e órgãos públicos, como a 
Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Universidade de 
São Paulo.  

 Parecer da Comissão de NACEs: com base no parecer do assessor ad hoc, 
aprova, por unanimidade, a criação do referido Núcleo. Não obstante a presente 
aprovação, a Comissão solicita a alteração do nome para Núcleo de 
Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em 
Saúde Pública, excluindo-se "da USP", como ocorre com os demais NACEs que 
não abarcam a USP na sua totalidade. A Comissão de NACEs também não vê 
óbice, do ponto de vista acadêmico, ao anteprojeto do Regimento Interno do 
Núcleo, devendo, entretanto, ser encaminhado à Douta C.J. para análise 
(13.08.09).  

 Parecer do CoCEx: aprova, nos termos do parecer da Comissão de Avaliação de 
NACEs, a criação do Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde 
Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública – NUPSI, bem como o mérito 
acadêmico do anteprojeto de regimento que, oportunamente, deverá ser submetido 
à Consultoria Jurídica. Em atenção ao parecer da Comissão de Avaliação de 
NACEs, o CoCEx solicita a alteração do nome do referido Núcleo, excluindo o 
termo "da USP", como ocorre com os demais NACEs (20.08.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes (6 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. José Antonio Visintin, favorável à criação do Núcleo de 
Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em 
Saúde Pública – NACE-NUPSI (09.11.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (6 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Dante De Rose Júnior, favorável à proposta de criação do Núcleo 
de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em 
Saúde Pública – NACE-NUPSI (07.10.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável à criação do Núcleo de Apoio à Cultura e 
Extensão Universitária, denominado Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de 



Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública. O resultado da votação, 
pelo painel eletrônico, foi o seguinte: sim = 77 (setenta e sete) votos; não = 0 (zero); 
abstenções = 10 (dez); total de votantes = 87 (oitenta e sete), obedecido o quorum 
estatutário, conforme estampa a Resolução 5817, de 17.12.09, publicada no DO de 
19.12.09. 
 
 
2. PROCESSO 2008.1.39646.1.6. – NÚCLEO DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E 
CENSURA – NAPCC / ECA 

 Proposta de criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado Núcleo de 
Pesquisa em Comunicação e Censura – NAPCC / ECA. 

 Ofício da Coordenadora do Projeto Temático A Cena Paulista e membro do Grupo 
Gestor do Grupo de Pesquisa Arquivo Miroel Silveira, Profª Drª Maria Cristina 
Castilho Costa, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profª Drª Mayana Zatz, encaminhando 
a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura 
(NAPCC) na Escola de Comunicações e Artes (04.12.08).  

 Parecer inicial de Assessoria para Criação de Núcleos de Apoio à Pesquisa: 
manifesta-se favoravelmente à proposta de criação do NAPCC.  

 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação da 
proposta de criação do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura, 
apresentada pela Profª Drª Maria Cristina Castilho Costa, da Escola de 
Comunicações e Artes (03.08.09).  

 Parecer do CoPq: aprova a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa em 
Comunicação e Censura - NAPCC, apresentada pela Profª Drª Maria Cristina 
Castilho Costa, da Escola de Comunicações e Artes (19.08.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Chester Luiz Galvão Cesar, favorável à criação do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa denominado Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura – 
NAPCC (05.10.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Dante De Rose Júnior, favorável à criação do Núcleo de Pesquisa 
em Comunicação e Censura – NAPCC (21.09.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável à criação do Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura - NPCC. O resultado 
da votação, pelo painel eletrônico, foi o seguinte: sim = 78 (setenta e oito) votos; não 
= 0 (zero); abstenções = 8 (oito); total de votantes = 86 (oitenta e seis), obedecido o 
quorum estatutário, conforme estampa a Resolução 5821, de 17.12.09, publicada no 
DO de 19.12.09. 

CADERNO III – EXTINÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO 
(item 13, parágrafo único do art. 16 do Estatuto – quorum de 2/3=78) 

1. PROCESSO 89.1.41432.1.0. – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA EM GLÂNDULA 
MAMÁRIA E PRODUÇÃO LEITEIRA – NAP-GAMA / FMVZ 

 Extinção do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado Núcleo de Apoio à Pesquisa 
em Glândula Mamária e Produção Leiteira – NAP-GAMA. 

 Ofício do Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. 
Ubiratan Fabres Machado, ao Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia - FMVZ, Prof. Dr. José Antonio Visintin, informando que o Núcleo de 
Apoio à Pesquisa em Glândula Mamária e Produção Leiteira – NAP-GAMA, 
coordenado pela Profª Drª Elizabeth Oliveira da Costa Freitas Guimarães, deveria 
ter encaminhado em maio de 2008 o relatório qüinqüenal do Núcleo, conforme 
normas da USP. Sendo assim, conforme regulamentação para o funcionamento 
dos núcleos, a Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa procederá à extinção do 



NAP-GAMA e, para tanto, solicita que seja informado se o Núcleo adquiriu algum 
bem patrimonial com verba própria e, em caso positivo, informar os respectivos 
números de patrimônio e a Unidade em que estão registrados (25.05.09). 

 Oficio do Diretor da FMVZ, Prof. Dr. José Antonio Visintin, ao Coordenador da 
Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan Fabres Machado, 
informando quais os materiais adquiridos pelo NAP-GAMA e suas localizações 
(28.07.09).  

 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a extinção do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa em Glândula Mamária e Produção Leiteira – NAP-
GAMA, tendo em vista que o Núcleo não apresentou relatório qüinqüenal de 
atividades com vencimento em 31 de maio de 2008, assim como não apresentou 
proposta de continuidade das atividades (03.08.09). 

 Parecer do CoPq: aprova a extinção do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Glândula 
Mamária e Produção Leiteira – NAP-GAMA, tendo em vista que o Núcleo não 
apresentou relatório qüinqüenal de atividades com vencimento em 31 de maio de 
2008, assim como não apresentou proposta de continuidade das atividades 
(19.08.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes, (6 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Chester Luiz Galvão Cesar, favorável à extinção do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa denominado Núcleo de Pesquisa em Glândula Mamária e 
Produção Leiteira – NAP-GAMA (21.09.09).  

É aprovado o parecer da COP, favorável à desativação do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa, denominado Núcleo de Pesquisa em Glândula Mamária e Produção 
Leiteira - NAP-GAMA. O resultado da votação, pelo painel eletrônico, foi o seguinte: 
sim = 79 (setenta e nove) votos; não = 0 (zero); abstenções = 7 (sete); total de 
votantes = 86 (oitenta e seis), obedecido o quorum estatutário, conforme estampa a 
Resolução 5823, de 17.12.09, publicada no DO de 19.12.09. 

 
2. PROCESSO 2002.1.6352.1.8. – NÚCLEO DE LAZER E TURISMO – NAP-NLT / EACH  

 Proposta de extinção do Núcleo de Lazer e Turismo - NLT. 
 Ofício do Coordenador Geral do Núcleo de Lazer e Turismo, Prof. Dr. Luiz 

Gonzaga Godoi Trigo, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profª Drª Mayana Zatz, 
comunicando que o Núcleo de Lazer e Turismo, preocupado com o parecer emitido 
pela Reitoria a respeito das atividades desenvolvidas no último período, reuniu-se 
com os membros dos grupos de pesquisa do curso de Lazer e Turismo e do seu 
Conselho Deliberativo, para discutir o interesse e a pertinência da manutenção do 
mesmo, neste momento e nas condições atuais, decidindo-se pela extinção do 
Núcleo. Neste sentido, comunica a decisão e solicita orientações quanto aos 
procedimentos para sua formalização. Ressalta, ainda, que não houve nenhuma 
captação de recursos ou mesmo aquisição de bens, no período de 2008 até o 
momento, assim como não foram desenvolvidas outras atividades além daquelas 
relacionadas no Relatório de Atividades (20.05.09).  

 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: aprova o pedido do 
coordenador do Núcleo de Lazer e Turismo - NLT, Prof. Dr. Luiz Gonzaga Godoi 
Trigo, de não continuidade das atividades do Núcleo (03.08.09). 

 Parecer do CoPq: aprova o pedido do coordenador do Núcleo de Lazer e Turismo 
- NLT, Prof. Dr. Luiz Gonzaga Godoi Trigo, de não continuidade das atividades do 
núcleo (19.08.09).  

 Parecer da COP: aprova o parecer do relator, que solicita informações ao Núcleo, 
referente à captação de recursos ou aquisição de bens em período anterior a 2008 
(21.09.09).  

 Ofício do Coordenador do NAP-NLT, Prof. Dr. Luiz Gonzaga Godói Trigo, à Pró-
Reitoria de Pesquisa, informando que não houve aquisição de recursos ou bens 
para o Núcleo de Lazer e Turismo ao longo dos anos de funcionamento, sendo que 



eventuais recursos captados na gestão anterior foram imediatamente utilizados 
nos projetos a que se destinavam, não ficando nenhum resíduo, lucro ou ativo 
(27.10.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes (4 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Chester Luiz Galvão Cesar, favorável à extinção do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa denominado Núcleo de Lazer e Turismo – NAP-NLT (23.11.09).  

É aprovado o parecer da COP, favorável à desativação do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa, denominado Núcleo de Lazer e Turismo NAP-NLT. O resultado da votação, 
pelo painel eletrônico, foi o seguinte: sim = 82 (oitenta e dois) votos; não = 0 (zero); 
abstenções = 4 (quatro); total de votantes = 86 (oitenta e seis), obedecido o quorum 
estatutário, conforme estampa a Resolução 5822, de 17.12.09, publicada no DO de 
19.12.09. 

CADERNO IV – ALTERAÇÃO DE REGIMENTO DE UNIDADE 

1. PROCESSO 2009.1.35955.1.5 – FACULDADE DE DIREITO 

 Proposta de alteração do artigo 41 e inclusão do artigo 41-A no Regimento da 
Faculdade de Direito. 

 Ofício do Diretor da FD, Prof. Dr. João Grandino Rodas ao Magnífico Vice-Reitor 
em exercício, Prof. Dr. Franco Maria Lajolo, encaminhando a proposta de alteração 
do Regimento da Unidade, aprovada pela Congregação em 26.11.09 (30.11.09).  

 Parecer da CJ: sobre a alteração do artigo 41, manifesta que embora na redação 
proposta não esteja transcrito que o prazo de inscrição é de 30 dias, tudo leva a 
crer que este será preservado. Com relação à inserção do artigo 41-A, aponta que 
o § 3º prevê critério de divulgação de notas diverso do contido no § 3º do artigo 
140 do Regimento Geral e que, em respeito aos princípios constitucionais da 
legalidade e da isonomia, insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, os 
candidatos devem ter ciência de suas notas no mesmo momento, não se 
justificando a postergação da divulgação da nota dos candidatos eliminados para o 
final do concurso e que os candidatos habilitados também têm direito à ciência de 
suas notas, antes de iniciarem a segunda fase do certame. (03.12.09).  

 Parecer da CLR: aprova, por unanimidade dos presentes (4 votos), a alteração do 
artigo 41 e a inclusão do artigo 41-A no Regimento da Faculdade de Direito, com a 
seguinte proposta de alteração do § 3º do artigo 41-A: A Comissão Julgadora 
apresentará, em sessão pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova 
escrita eliminatória (03.12.09). 

 Texto atual/Texto proposto: 

Artigo 41 - O concurso para Professor Doutor constará de: 

I - prova pública de argüição de memorial - peso 4; 

II - prova didática - peso 3; 

III - prova escrita - peso 3. 

Parágrafo único - As inscrições para o concurso serão abertas pelo prazo de 30 
(trinta) dias. 

Artigo 41 - O concurso para Professor Doutor constará de: 

I - prova pública de argüição de memorial - peso 4; 



II - prova didática - peso 3; 

III - prova escrita - peso 3. 

Artigo 41-A - As provas do concurso para Professor Doutor serão realizadas em 
duas fases: 

I - prova escrita eliminatória; 

II - prova pública de argüição de memorial e prova didática. 

§ 1º - As provas serão realizadas de acordo com o disposto nos artigos 136, 137, 
139 e 140 do Regimento Geral da USP e neste Regimento. 

§ 2º - Será considerado eliminado do concurso, o candidato que obtiver, na prova 
escrita, nota menor do que 7,0 (sete), da maioria dos membros da Comissão 
Julgadora. 

§ 3º - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão pública, as notas recebidas 
pelos candidatos na prova escrita eliminatória. 

§ 4º - Comporão a média final de cada candidato habilitado à segunda fase as 
notas das provas de ambas etapas, na forma dos artigos 140, 142 e 143 do 
Regimento Geral. 

 Minuta de Resolução preparada pela Secretaria Geral.  

É aprovada a inclusão do artigo 41-A no Regimento da Faculdade de Direito, bem 
como a proposta de manutenção da redação do artigo 41, feita pelo Cons. Prof. Dr. 
Antonio Magalhães Gomes Filho, conforme estampa a Resolução 5824, de 17.12.09, 
publicada no DO de 19.12.09. 

CADERNO V – RELATÓRIO BIENAL DE NÚCLEO DE APOIO 

1. PROCESSO 2004.1.722.5.2 – NÚCLEO DE ESTUDOS DE BIOÉTICA – NACE-NEB / 
FM 

 Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão 
Universitária, denominado Núcleo de Estudos de Bioética – NACE-NEB / FM, 
referente ao período de 2005-2007. 

 Informação do Coordenador do Núcleo de Estudos de Bioética – NACE-NEB, Prof. 
Dr. Claudio Cohen, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo, 
referente ao período de 2005-2007 (26.06.07).  

 Parecer do Assessor ad hoc: manifesta-se favorável ao Relatório.  
 Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: após análise do referido 

Relatório e, apesar do parecer favorável emitido pelo Assessor ad hoc, delibera 
devolver os autos para que o Núcleo: 1) defina de maneira clara qual é a sua 
missão; 2) esclareça como as atividades desenvolvidas se adéquam à sua missão; 
3) responda adequadamente às questões do Relatório Bienal de Atividades 
(18.09.07).  

 O Coordenador do NACE-NEB encaminha os esclarecimentos solicitados pela 
Comissão de Avaliação de NACEs (20.01.08).  

 Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: tendo em vista os 
esclarecimentos encaminhados pelo Coordenador do Núcleo, delibera devolver os 
autos ao Núcleo para: 1) explicar as ações de cultura e extensão previstas para o 



ano de 2008, de forma a caracterizá-lo com NACE e não NAP. A Comissão 
entende que as atividades apresentadas, apesar de notórias e interessantes, 
configuram mais como atividades de pesquisa do que de extensão, as quais não 
se justificam no âmbito de um NACE. O Núcleo não esclareceu de forma 
satisfatória a obtenção de recursos, sejam estes administrativos ou operacionais, 
necessários para o bom desenvolvimento do mesmo (23.04.08).  

 O Coordenador do NACE-NEB encaminha os esclarecimentos solicitados pela 
Comissão de Avaliação de NACEs (13.05.09).  

 Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: após reanálise do referido 
Relatório, com base no parecer emitido por Assessor ad hoc e com os 
esclarecimentos fornecidos pelo Coordenador do Núcleo, aprova, por 
unanimidade, o Relatório de Atividades apresentado, referente ao período de 
2005-2007, ressaltando a necessidade de captação de recursos externos 
(13.08.09).  

 Parecer do CoCEx: aprova, nos termos do parecer da Comissão de Avaliação de 
NACEs, o Relatório de Atividades do Núcleo de Estudos de Bioética – NACE-NEB, 
referente ao biênio 2005-2007 (20.08.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, favorável ao Relatório Bienal de 
Atividades do Núcleo de Estudos de Bioética – NACE-NEB, referente ao período 
de 2005-2007 (21.09.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 
de de Estudos de Bioética - NACE-NEB, referente ao período de 2005 a 2007. 

2. PROCESSO 2004.1.1337.11.0 – NÚCLEO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE CULTURA 
E EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – NACE-PTECA / 
ESALQ 

 Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão 
Universitária, denominado Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão 
em Educação e Conservação Ambiental – NACE-PTECA, referente ao período de 
2006-2008.  

 Informação do Coordenador do NACE-PTECA, Prof. Dr. Paulo Yoshio Kageyama, 
à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, encaminhando o Relatório 
Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em 
Educação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA, referente ao período de 2006 
a 2008 (28.07.09).  

 Parecer de Assessor ad hoc: favorável à aprovação do Relatório Bienal do 
NACE-PTECA, por considerar significativa e relevante todas as atividades 
desenvolvidas.  

 Parecer da Comissão de NACEs: com base no parecer do parecerista ad hoc, 
aprova por unanimidade, o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo, referente ao 
período de 2006/2008 (13.08.09).  

 Parecer do CoCEx: após análise e considerações dos senhores membros, aprova 
nos termos do parecer da Comissão de Avaliação de NACEs, o Relatório Bienal de 
Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Educação 
e Conservação Ambiental - NACE-PTECA, referente ao período de 2006/2008 
(20.08.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (6 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Welington Braz Carvalho Delitti, favorável ao Relatório Bienal de 
Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Educação 
e Conservação Ambiental – NACE-PTECA, referente ao período de 2006-2008 
(07.10.09).  



É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 
de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Educação e Conservação 
Ambiental - NACE-PTECA, referente ao período de 2006 a 2008. 

3. PROCESSO 2008.1.33756.1.4 – NÚCLEO DE POLÍTICA E GESTÃO TECNOLOGICA 
– NAP-PGT / FEA 

 Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado Núcleo 
de Política e Gestão Tecnológica – NAP-PGT, referente ao período de 2006-2008. 

 Parecer da Assessoria: solicita que o Relatório seja refeito e apresenta as 
seguintes sugestões: incluir alunos de graduação, em nível de IC e também de 
pós-doutorandos no Projeto e mencionar mais as atividades desenvolvidas 
relativas ao primeiro projeto direcionadas ao SEBRAE.  

 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: delibera que o relatório 
seja encaminhado ao coordenador do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica – 
NAP-PGT, Prof. Dr. Guilherme Ary Plonski, para que seja refeito, conforme parecer 
do relator (01.04.09).  

 O Coordenador do NAP-PGT encaminha as informações complementares 
solicitadas, bem como a Minuta do Termo de Referência para atuação do Sistema 
SEBRAE em inovação e acesso à tecnologia (14.05.09).  

 Parecer da Assessoria: aprova o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo.  
 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação 

do Relatório Bienal de atividades apresentado pelo Núcleo de Política e Gestão 
Tecnológica (03.08.09).  

 Parecer do CoPq: aprova o Relatório Bienal de Atividades apresentado pelo 
Núcleo de Política e Gestão Tecnológica (19.08.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, favorável ao Relatório de Atividades do 
Núcleo de Política e Gestão Tecnológica – NAP-PGT, referente ao período de 
2006-2008 (21.09.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 
de Política e Gestão Tecnológica - NAP-PGT, referente ao período de 2006 a 2008. 

4. PROCESSO 2009.1.11543.1.9 – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA – CENTRO DE 
ESTUDOS EM DIABETES MELLITUS – NAP-CEDIM / ICB 

 Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado Núcleo 
de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus – NAP-CEDIM, 
referente ao período de 2007 a 2009. 

 Ofício do Presidente do Conselho Deliberativo do CEDIM, Dr. Ubiratan Fabres 
Machado, à Pró-Reitora de Pesquisa, Profª Drª Mayana Zatz, encaminhando o 
Relatório Bienal de Atividades  do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos 
em Diabetes Mellitus – NAP-CEDIM, referente ao período de 2007 a 2009 
(15.04.09).  

 Parecer da Assessoria: aprova o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo.  
 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação 

do Relatório Bienal de atividades apresentado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa - 
Centro de Estudos em Diabetes Mellitus – NAP-CEDIM (03.08.09).  

 Parecer do CoPq: aprova o Relatório Bienal de atividades apresentado pelo 
Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus – NAP-
CEDIM (19.08.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, favorável ao Relatório Bienal de 
Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes 
Mellitus – NAP-CEDIM, referente ao período de 2007 a 2009 (21.09.09).  



É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus - NAP-CEDIM, 
referente ao período de 2007 a 2009. 

5. PROCESSO 2009.1.20182.1.5 – NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA PRODUÇÃO E 
LINGUAGEM DO AMBIENTE CONSTRUÍDO – NAP-PLAC / FAU 

 Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa Produção e 
Linguagem do Ambiente Construído - NAP-PLAC, referente ao período de 2006 a 
2008. 

 Ofício do Coordenador Científico do NAP-PLAC, Prof. Dr. Khaled Ghoubar, à Pró-
Reitora de Pesquisa, encaminhando o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa Produção e Linguagem do Ambiente Construído - NAP-PLAC, 
referente ao período de 2006 a 2008 (08.07.09).  

 Parecer da Assessoria: aprova o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo.  
 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação 

do Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa Produção e 
Linguagem do Ambiente Construído - NAP-PLAC (09.10.09).  

 Parecer do CoPq: aprova o Relatório Bienal de Atividades apresentado pelo 
Núcleo de Apoio à Pesquisa Produção e Linguagem do Ambiente Construído - 
NAP PLAC (21.10.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade (5 votos), o parecer do relator, Prof. Dr. 
Dante De Rose Junior, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa Produção e Linguagem do Ambiente Construído – NAP-PLAC, 
referente ao período de 2006 a 2008 (09.11.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Bienal de Atividades do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa Produção e Linguagem do ambiente construído - NAP-PLAC, 
referente ao período de 2006 a 2008. 

 

CADERNO VI – RELATÓRIO QUINQUENAL DE NÚCLEO DE APOIO E SUA 
PRORROGAÇÃO 
 
1. PROCESSO 92.1.10354.1.1 – NÚCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS DE SAÚDE – NACE-NUDES / FSP 

 Relatório Qüinqüenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão 
Universitária, denominado Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de 
Saúde – NACE-NUDES, referente ao período de 2002 a 2007 e solicitação de 
continuidade das atividades. 

 Ofício do Coordenador do NACE-NUDES, Prof. Dr. Eurivaldo Sampaio de Almeida, 
ao Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária, Prof. Dr. Sedi Hirano, 
encaminhando o Relatório Qüinqüenal de Atividades do Núcleo e solicitando a 
prorrogação das atividades (20.12.07).  

 Parecer de Assessor ad hoc: apresenta alguns questionamentos e conclui pela 
aprovação e continuidade do programa, que tem tido alcance nacional e é 
fundamental nesta fase de transição que está ocorrendo na área da Saúde.  

 Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: "após análise dos presentes 
autos e, apesar do parecer favorável emitido pelo Assessor ad hoc, deliberou 
devolvê-lo ao Núcleo para: 1. responder aos questionamentos do parecer emitido 
pelo Assessor ad hoc; 2. apresentar cronograma das atividades previstas para os 
próximos biênios; 3. apresentar justificativa para o pedido de renovação do Núcleo 
para o próximo qüinqüênio." (23.04.08).  



 O Coordenador do NACE-NUDES encaminha os esclarecimentos solicitados pela 
Comissão de Avaliação de NACEs (09.12.08).  

 Parecer da Comissão de Avaliação de NACEs: aprova o Relatório em pauta, 
bem como o pedido de continuidade de suas atividades, por mais 5 anos 
(09.04.09).  

 Parecer do CoCEx: aprova, nos termos do parecer da Comissão de Avaliação de 
NACEs, o Relatório de Atividades do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de 
Sistemas de Saúde - NUDES, bem como o pedido de continuidade de suas 
atividades, por mais 5 anos (25.06.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes (4 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. José Antonio Visintin, favorável à prorrogação do prazo de 
funcionamento do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Saúde – 
NACE-NUDES, por mais cinco anos, a partir da última renovação (31.08.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, favorável ao Relatório Qüinqüenal de 
Atividades do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Saúde – 
NACE-NUDES, referente ao período de 2002-2007, bem como à prorrogação das 
atividades por mais 5 (cinco) anos, a partir da última renovação (17.08.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Quinqüenal de Atividades do 
Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Saúde - NACE-NUDES, 
referente ao período de 2002-2007, bem como a prorrogação de suas atividades por 
mais 5 (cinco) anos, a partir da última renovação, conforme estampa a Resolução 
5820, de 17.12.09, publicada no DO de 19.12.09. 

2. PROCESSO 2008.1.33974.1.1 – NÚCLEO DE PESQUISAS EPIDEMIOLÓGICAS EM 
NUTRIÇÃO E SAÚDE – NAP-NUPENS / FSP 

 Relatório Qüinqüenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado 
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – NAP-NUPENS, 
referente ao período de 2003 a 2008 e solicitação de continuidade das atividades. 

 Ofício do Coordenador Científico do NAP-NUPENS, Prof. Dr. Carlos Augusto 
Monteiro, ao Coordenador da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, Prof. Dr. 
Miguel Guillermo Neumann, encaminhando o Relatório Qüinqüenal de Atividades 
do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde - NUPENS, 
referente ao período de 2003 a 2008 e solicitando a continuidade das atividades 
(10.10.08).  

 Parecer da Assessoria: aprova o Relatório Bienal de Atividades do Núcleo.  
 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: recomenda a aprovação 

do Relatório Qüinqüenal de Atividades apresentado pelo Núcleo de Pesquisas 
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – NAP-NUPENS e a continuidade das 
atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5095 de 
09.01.04) (03.08.09).  

 Parecer do CoPq: aprova o Relatório Qüinqüenal de Atividades apresentado pelo 
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – NAP-NUPENS e a 
continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação 
(Resolução 5095 de 09.01.04) (19.08.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. José Antonio Visintin, favorável à prorrogação do prazo de 
funcionamento do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – 
NAP-NUPENS, por mais 5 anos, a partir da última renovação (05.10.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, favorável ao Relatório Qüinqüenal de 
Atividades do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – NAP-
NUPENS, referente ao período de 2003-2008, bem como à prorrogação das 
atividades por mais 5 anos, a partir da última renovação (21.09.09).  



É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Quinqüenal de Atividades do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa - Núcleo de Pesquisas Epidemológicas em Nutrição e 
Saúde - NAP--NUPENS, referente ao período de 2003-2008, bem como à prorrogação 
de suas atividades por mais 5 (cinco) anos, a partir da última renovação, conforme 
estampa a Resolução 5818, de 17.12.09, publicada no DO de 19.12.09. 

3. PROCESSO 2007.1.6016.1.2 – NÚCLEO DE TERAPIA CELULAR E MOLECULAR – 
NAP-NUCEL / IQ 

 Relatório Qüinqüenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa, denominado 
Núcleo de Terapia Celular e Molecular – NAP-NUCEL, referente ao período de 
2002 a 2007 e solicitação de continuidade das atividades por mais 5 anos a partir 
da última renovação (Resolução 4916 de 10.04.02) 

 Ofício da Coordenadora do NUCEL, Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar, à Pró-Reitora 
de Pesquisa, Profa. Dra. Mayana Zatz, encaminhando o Relatório Qüinqüenal de 
Atividades do Núcleo e solicitando a transformação do NUCEL em Instituto 
Especializado (18.03.07).  

 Parecer da Assessoria: aprova o Relatório de Atividades do Núcleo, bem como a 
prorrogação de suas atividades.  

 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: aprova o Relatório 
Qüinqüenal 2002-2007 e delibera que para aprovação da continuidade das 
atividades da Câmara, o Núcleo deverá encaminhar sua reestruturação, 
informando todos os nomes dos docentes da USP que compõem o Conselho 
Deliberativo, carta de anuência de cada membro, bem como as atividades que 
serão desenvolvidas e a carga horária dedicada (05.05.08).  

 Ofício do Coordenador da Câmara de Núcleos de Pesquisa, Prof. Dr. Ubiratan 
Fabres Machado, à Coordenadora do NUCEL, reiterando as solicitações da 
Câmara (13.04.09). – fls. 13verso 

  Ofício da Coordenadora do NUCEL encaminhando as solicitações da Câmara de 
Núcleos de Apoio à Pesquisa e o Relatório de Atividades do Núcleo referente ao 
período de março de 2007 a abril de 2009 (27.04.09) 

 Parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa: aprova o Relatório 
Qüinqüenal de Atividades do Núcleo de Terapia Celular e Molecular – NAP-NUCEL 
e a continuidade das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação 
(06.05.09).  

 Parecer do CoPq: aprova o Relatório Qüinqüenal de Atividades do Núcleo de 
Terapia Celular e Molecular – NAP-NUCEL e a continuidade das atividades por 
mais 5 anos a partir da última renovação (19.08.09).  

 Parecer da COP: aprova, por unanimidade dos presentes (6 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. José Antonio Visintin, favorável à prorrogação das atividades do 
Núcleo de Terapia Celular e Molecular – NAP-NUCEL, por mais cinco anos, a 
partir da última renovação (09.11.09).  

 Parecer da CAA: aprova, por unanimidade dos presentes (6 votos), o parecer do 
relator, Prof. Dr. Welington Braz Carvalho Delitti, favorável ao Relatório de 
Atividades do Núcleo de Terapia Celular e Molecular – NAP-NUCEL, referente ao 
período de 2002 a 2007, bem como à prorrogação das atividades por mais 5 anos, 
a partir da última renovação (07.10.09).  

É aprovado o parecer da CAA, favorável ao Relatório Quinqüenal de Atividades do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa - Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NAP-NUCEL, 
referente ao período de 2002-2007, bem como à prorrogação de suas atividades por 
mais 5 (cinco) anos, a partir da última renovação, conforme estampa a Resolução 
5819, de 17.12.09, publicada no DO de 19.12.09. 


