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SÚMULA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE 
DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 

(Deliberação CONSU-A-016/2015, Art. 23) 

 
 

No dia quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se, por meio de 1 

videoconferência, a Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes da Universidade Estadual de 2 

Campinas, sob a presidência do Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, Prof. Dr. Fernando Sarti, 3 

com a participação dos seguintes membros: Cíntia Kimie Aihara Nicoletti - COTUCA; David de Carvalho 4 

- FEAGRI; Edineis de Brito Guirardello - FENF (Suplente); Eduardo Miranda - IFGW; Eduardo Tavares 5 

Costa - FEEC; Fátima Regina Rodrigues Évora - IFCH; Fernando Cezar de Macedo Mota - IE 6 

(Suplente); Heloisa Andreia de Matos Lins - FE; Ivani Rodrigues da Silva - FCM/DDHR; Ivo Milton 7 

Raimundo Júnior - IQ; Joacyr Tupinambas de Oliveira - CEL; Márcio Luiz de Souza Santos - FEM; 8 

Március César Soares Freire - IA; Maria José Rodrigues Faria Coracini - IEL; Maria Regina Wolf Maciel 9 

- FEQ; Marise Aparecida Rodrigues Pollonio - FEA; Marcelo Ferraz Mesquita - FOP; Miguel Juan Bacic 10 

- IE; Plamen Emilov Kochloukov - IMECC; Rafael de Brito Dias - FCA; Renato Falcão Dantas - FT 11 

(Suplente); Ricardo Dahab - IC; Roberto Vilarta - FEF; Ruy de Quadros Carvalho - IG; Sérgio Tadeu 12 

Martins Marba - FCM; Valéria Helena Alves Cagnon Quitete - IB; Vanessa Gomes da Silva - FEC; 13 

Wanda Pereira Almeida - FCF e José Roberto Ribeiro - COTIL. Os seguintes membros justificaram 14 

ausência: Erika Christiane Marocco Duran - FENF, substituída pela suplente Edineis de Brito 15 

Guirardello; e Leonardo Lorenzo Bravo Roger - FEA, substituído pelo suplente Renato Falcão Dantas. 16 

(00min:00s – 06min:58s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Octogésima Sessão Ordinária da 17 

Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes agradecendo a presença de todos e informando 18 

as ausências justificadas. Na sequência, colocou-se em votação a súmula da 79ª sessão ordinária da 19 

CIDD, que foi aprovada com 23 votos favoráveis e uma abstenção. O presidente então expôs o 20 

conteúdo da pauta, informando o destaque prévio da mesa para o item 2 da Ordem do Dia [Relatório 21 

do GT instituído pela Portaria PRDU 005/2021] e para os Relatórios de Atividades Docentes de Marcelo 22 

Zoega Maialle - FCA e Maria Fernanda Aguiar Calio - IB, após o que indagou a necessidade de mais 23 

destaques. O Prof. Dr. Eduardo Miranda - IFGW solicitou destaque para o item A da seção “Assuntos 24 

para ciência” [Alteração de registro da modalidade de afastamento docente já usufruído]. Feito isto, 25 

colocou-se em votação os itens não destacados, em bloco, que foram aprovados por unanimidade, 26 

com 26 votos favoráveis. Foram aprovados, portanto, a homologação do Afastamento sem Prejuízo de 27 

Vencimentos, aprovado ad referendum, de Lucilene Reginaldo - IFCH; o Afastamento sem Prejuízo de 28 

Vencimentos de Luciano Pereira - FE; a mudança de regime trabalho, a pedido, por dois anos, de 29 

RDIDP para RTC, de Paulo César Pires Rosa - FCF; a Proposta de atualização dos Perfis Acadêmicos 30 

para os níveis MS-3.2, MS-5.1, MS-5.2, MS-5.3 e MS-6 da Faculdade de Tecnologia; o resultado final 31 

do processo de seleção pública de provas e títulos para a admissão do docente da Carreira MST, em 32 

30h, para o Departamento de Gestão e Processos Industriais do Colégio Técnico de Limeira [Processo 33 
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13P-15751-2019]; a Admissão de Clériston Mateus do Nascimento como Professor MST-II-G, com 34 

jornada de 30 horas semanais, junto ao o Departamento de Gestão e Processos Industriais do Colégio 35 

Técnico de Limeira [Processo 13P-7097-2019]; e os Relatórios de Atividades Docentes de Gislaine 36 

Ricci Leonardi - FCF; Silvia Maria Santiago - FCM; Herling Gregório Aguilar Alonzo - FCM; Lígia Vera 37 

Montali da Assumpção - FCM; Rodrigo Gonçalves Pagnano - FCM; José Claudinei Lombardi - FE; 38 

Evaldo Piolli - FE; Heloisa Andreia de Matos Lins - FE; Norma Silvia Trindade de Lima - FE; Bruno 39 

Rodrigues - FEF; Mário Luiz Ferrari Nunes - FEF; Elenice Valentim Carmona - FENF; Raquel Gonçalves 40 

- FEAGRI; Juliana Aparecida Fracarolli - FEAGRI; Marco Tulio Ospina Patino - FEAGRI; Everson Alves 41 

Miranda - FEQ; Karina Gonzalez Silvério Ruiz - FOP; Luiz Francesquini Júnior - FOP; Ana Cláudia 42 

Rossi - FOP; Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira - FT; Ana Maria Lima de Azeredo Espin - IB; Sara 43 

Adrian Lopez de Andrade - IB; Humberto Miranda do Nascimento - IE; José Dari Krein - IE; Edwiges 44 

Maria Morato - IEL; Sheila Elias de Oliveira - IEL; Daniela Zanchet - IQ; Rene Alfonso Nome Silva - IQ; 45 

Pedro Antonio Muniz Vazquez - IQ e Antonio Santos Martins - FCM. 46 

(06min:59s – 10min38s) 

O presidente passou a palavra ao Prof. Dr. Eduardo Miranda - IFGW, que solicitou esclarecimentos 47 

sobre a documentação relativa à alteração de registro de Afastamento Docente já usufruído, da Prof.ª 48 

Susana Soares Branco Durão – IFCH, da modalidade “com vencimentos” para a modalidade “sem 49 

vencimentos”. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa prestou as informações necessárias. Não houve 50 

votação do item, dado que foi inserido em pauta somente para ciência da câmara. 51 

(10min:39s – 1h16min14s) 

Na sequência, passou-se à discussão do item 2 da Ordem do Dia, relativo ao relatório final do grupo 52 

de trabalho (GT) constituído pela Portaria PRDU 005/2021 com o objetivo de propor a minuta de uma 53 

Instrução Normativa CIDD para orientar os pareceristas quanto à utilização dos termos “aprovado com 54 

sugestões” e “aprovado com recomendações” no âmbito da análise dos Relatórios de Atividades 55 

Docentes. O Prof. Dr. Miguel Juan Bacic - IE, que presidiu os trabalhos do GT, explicou as motivações 56 

e o método de trabalho do grupo, procedendo, na sequência, à leitura do texto proposto. Após a 57 

apresentação do GT, o presidente abriu espaço para os comentários do plenário. Com a palavra, a 58 

Prof.ª Dr.ª Maria Regina Wolf Maciel - FEQ elogiou a concisão, clareza e conteúdo da proposta do GT. 59 

O Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa - FEEC também elogiou o trabalho do GT, mas fez alguns 60 

questionamentos sobre a pertinência da sugestão de que o representante da unidade seja consultado 61 

e se tal procedimento aconteceria em todas as instâncias de análise. Estas questões foram 62 

esclarecidas pelo Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba - FCM, que também integrou o GT. O Prof. 63 

Bacic e a Prof.ª Dr.ª Vanessa Gomes da Silva – FEC (integrante do GT) fizeram esclarecimentos 64 

adicionais. O presidente questionou o GT sobre o trecho do relatório que dizia que “uma aprovação 65 

com recomendações poderia prejudicar a participação do docente nos prêmios institucionais”, 66 

indagando a quem competiria definir se haveria ou não o prejuízo. O Prof. Bacic esclareceu que a 67 

intenção era apenas alertar o parecerista sobre esta possível consequência, já que o impedimento de 68 

participação já está posto, constando das Deliberações CONSU que regulamentam cada premiação. 69 
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Na sequência surgiram várias contribuições relativas à adequação dos termos e expressões utilizados, 70 

no sentido de garantir a compreensão exata da minuta do GT, a ser transformada em Instrução 71 

Normativa da CIDD. Após várias reflexões a minuta foi projetada para visualização de todos e, num 72 

esforço coletivo, o texto foi ajustado com as contribuições do plenário. Feito isto, submeteu-se a 73 

proposta à votação, restando aprovada, por unanimidade, com 27 votos favoráveis.  74 

(1h16min15s – 1h57min05s) 

Dando sequência, passou-se à análise do Relatório de Atividades Docentes do Prof. Dr. Marcelo Zoega 75 

Maialle - FCA. O Prof. Dr. Eduardo Miranda - IFGW, relator do processo, discorreu sobre seu parecer, 76 

elogiando bastante o conjunto da atuação do docente, que inclusive foi, no período do relatório, por três 77 

vezes escolhido como paraninfo da turma de formandos, com contribuições importantes no âmbito da 78 

graduação, pesquisa e extensão. Na pós-graduação, entretanto, embora esteja credenciado em dois 79 

programas, na FCA e no IMECC, o docente não apresentou orientações. Por este motivo, o relator, em 80 

consonância com o posicionamento da Comissão de Pós-Graduação (CPG), encaminhou pela 81 

“aprovação com sugestões”. O relator também destacou que o docente informou que tem dificuldades 82 

para atrair alunos, dado que os programas em que está credenciado não contemplam sua área de 83 

pesquisa. Como sugestão, acompanhando a CPG, o relator indica que o docente procure credenciar-84 

se a algum programa mais alinhado com sua atuação, ou então que procure aproximar a sua área de 85 

pesquisa das áreas de concentração dos programas em que está credenciado, embora entenda que o 86 

docente pode mesmo ter alguma dificuldade para viabilizar as sugestões. Em seguida, o Prof. Dr. 87 

Rafael de Brito Dias, representante da FCA, agradeceu ao relator pela análise acurada e destacou que 88 

este descasamento entre a área específica do docente e a área de concentração dos programas de 89 

pós-graduação é relativamente frequente na FCA, tendo em vista a interdisciplinaridade característica 90 

da unidade. Ressaltou, contudo, que há disposição do programa para acomodar a pesquisa do Prof. 91 

Maialle, sendo que se espera que o docente busque alguma aproximação com a área de concentração 92 

e procure orientar mais alunos. Por fim, disse que o encaminhamento do relator atende ao 93 

entendimento da FCA. Abertas as manifestações, a Prof.ª Dr.ª Fátima Regina Rodrigues Évora - IFCH 94 

destacou a importância de que a CIDD leve em conta, em suas análises, a característica de unidades 95 

interdisciplinares como a FCA, nas quais não há uma coincidência necessária entre as disciplinas de 96 

graduação, para as quais os docentes são contratados, e os programas de pós-graduação, o que gera 97 

uma dificuldade natural para a atuação de muitos docentes a nível de pós-graduação. O Prof. Dr. 98 

Eduardo Tavares Costa - FEEC concordou com as observações da Prof.ª Fátima, mas ponderou que, 99 

por outro lado, para qualquer docente da Unicamp, a atuação na pós-graduação e o desenvolvimento 100 

de pesquisas é muito importante. Disse também que, embora o Prof. Maialle, que é físico, esteja 101 

credenciado num programa de engenharia de manufatura, com alguma boa vontade é possível 102 

encontrar convergências entre as duas áreas, que permitam a atuação do docente. O Prof. Dr. Plamen 103 

Emilov Kochloukov - IMECC, ressaltou que embora entenda as dificuldades, presume-se que o docente 104 

tinha ciência das dificuldades de atuar numa unidade interdisciplinar como a FCA quando prestou o 105 

concurso. Por este motivo, compreendendo que é necessário tempo, é razoável exigir que o docente 106 

se envolva na pós-graduação. O Prof. Dr. Ruy Quadros de Carvalho - IG concordando com as falas 107 
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antecedentes e ressaltando que a questão é delicada, sugeriu que o relatório fosse simplesmente 108 

aprovado, sem sugestões, em conformidade com o encaminhamento feito pela câmara quando da 109 

discussão do uso das expressões “com sugestões” e “com recomendações”. O Prof. Dr. Ricardo Dahab 110 

- IC concordou com o Prof. Ruy, ressaltando que as sugestões ao docente já estão devidamente 111 

registradas no corpo dos pareceres. Pontuou também que este caso reflete a história de crescimento 112 

da Unicamp, que criou iniciativas inovadoras, mas sem a devida reflexão sobre como harmonizar as 113 

diferenças na lógica administrativa da instituição. A Prof.ª Fátima, novamente com a palavra, concordou 114 

com a reflexão do Prof. Ricardo e ressaltou que, no fundo, as sugestões dirigem-se tanto ao Prof. 115 

Maialle como à FCA, já que a unidade assinou o Plano de Pesquisa que possibilitou a inclusão do 116 

docente em RDIDP, tendo ciência, portanto, das incompatibilidades entre o perfil do docente e o 117 

programa de pós-graduação. O Prof. Eduardo Miranda, relator, fez questão de ressaltar que, do ponto 118 

de vista do indivíduo, o Prof. Maialle tem uma contribuição muito importante, sendo que mesmo no 119 

quesito pesquisa a produção é relevante, tendo em vista a qualidade dos periódicos internacionais em 120 

que publica. O Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba - FCA parabenizou a sensibilidade do relator no 121 

tratamento do caso, em seguida fez coro à proposta do Prof. Ruy, de aprovar sem as sugestões, 122 

mantidas somente no corpo do texto, já que em seu entendimento o teor das sugestões tem mais a ver 123 

com as circunstâncias do que com a atuação do indivíduo, que deveria ter o currículo preservado de 124 

qualquer mácula, mesmo leve como é o caso de uma aprovação “com sugestões”. O Prof. Rafael, 125 

representante da FCA, ressaltou que situações complexas, como este caso, decorrem do fato de a FCA 126 

ser ainda uma unidade jovem, sendo que no caso específico o docente foi contratado antes da 127 

estruturação do programa de pós-graduação. Entretanto, ressaltou que há sim aderência, inclusive 128 

porque o programa oferece ampla opção de disciplinas optativas, nas quais o docente poderia tentar 129 

se encaixar e orientar alunos. Assim, embora a FCA não tenha a intenção de prejudicar a avaliação do 130 

docente, dado que há caminhos para a solução do problema, a unidade entende que a aprovação deve 131 

sim se dar na modalidade “aprovação com sugestões”. Indagados pelo presidente, tanto o relator como 132 

o representante da FCA mantiveram o encaminhamento de “aprovação com sugestões”. Encerrada a 133 

discussão, o parecer do relator, de aprovação “com sugestões” foi colocado em votação. O 134 

encaminhamento sugerido pelo relator foi aprovado com 19 votos favoráveis, cinco contrários e duas 135 

abstenções. Resguardado aqui o sigilo da votação, registre-se, a pedido dos votantes, que os votos 136 

contrários e as abstenções foram proferidos em relação ao encaminhamento do relator e não em 137 

relação ao relatório em si, isto porque, no entendimento destes membros, o relatório deveria ser 138 

simplesmente aprovado. Portanto, o Relatório de Atividades do Prof. Dr. Marcelo Zoega Maialle – FCA 139 

foi aprovado com sugestões. 140 

(1h57min06s – 2h21min26s) 

Prosseguindo, passou-se à análise do Relatório de Atividades Docentes da Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda 141 

Aguiar Calio - IB. O Prof. Dr. Marcelo Ferraz Mesquita - FOP, relator do processo, discorreu sobre seu 142 

parecer, elogiando a atuação da docente, que se destaca sobretudo nas atividades de ensino e por seu 143 

envolvimento em atividades de extensão. Destacou que o relatório foi aprovado em todas as instâncias 144 

do IB, havendo, contudo, uma sugestão da Comissão de Corpo Docente (CCD) no sentido de que a 145 
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interessada busque intensificar sua atuação em pesquisa, contribuindo com a formação de mestres e 146 

doutores e incrementando o número de publicações. Neste sentido, o encaminhamento do relator seria 147 

pela aprovação do relatório “com sugestões”, em linha com os apontamentos da CCD e mesmo com 148 

os comentários da autoavaliação da interessada. A representante do IB, Prof.ª Dr.ª Valéria Helena 149 

Alves Cagnon Quiete, agradeceu e parabenizou o relator pela qualidade de seu parecer e ressaltou 150 

que se trata do primeiro relatório da interessada, sendo que parte do período coincidiu com o período 151 

da pandemia de Covid-19, o que prejudicou o andamento de trabalhos na área de pesquisa da 152 

interessada [Botânica]. Informou também que a docente teve uma coorientação de doutorado no 153 

período, o que é pouco ante as métricas do IB, mas que foi bem compensado pela atuação da docente 154 

em ensino e extensão. Também ressaltou que a docente mantém um importante trabalho de divulgação 155 

em colaboração com o Jardim Botânico. Disse também que, apesar da orientação da CCD, a 156 

Congregação do IB entendeu que bastava o alerta à docente no corpo do texto, sem necessidade de 157 

aprovar o relatório com a ressalva de “aprovação com sugestões”. Abertos os comentários do plenário, 158 

o Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa - FEEC sugeriu que, se de fato houverem propostas de 159 

encaminhamento diferentes — pela “aprovação com sugestão”, como encaminhado pelo relator, e pela 160 

simples “aprovação”, como sugerido pela representante da Unidade —, seja feita a votação de uma 161 

proposta conta a outra. Com a palavra, o Prof. Marcelo, parecerista, disse estar satisfeito com os 162 

esclarecimentos apresentados pela representante da unidade, alterando o seu encaminhamento para 163 

que o relatório seja simplesmente aprovado, mantidas as observações somente no corpo do texto. Não 164 

havendo mais manifestações o item foi submetido à votação, restando aprovado, com 23 votos 165 

favoráveis, um contrário e uma abstenção. 166 

(2h21min27s – 2h35min26s) 

Passando ao Expediente, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa e o presidente informaram ao plenário 167 

sobre a retomada do diálogo com a equipe de desenvolvimento de TI da DGRH e com a equipe do 168 

Escritório de Dados da CGU para a continuidade da implementação de melhorias ao Sistema RADEP. 169 

Também informaram que estas equipes sinalizaram avanços no sentido de viabilizar a substituição do 170 

SIPEX pelo LATTES como fonte de informações do RADEP. Aproveitando o gancho, tendo em vista a 171 

queda e instabilidade da plataforma LATTES no final do mês de julho, o presidente, com o auxílio do 172 

Prof. Dr. Ricardo Dahab - IC, tranquilizou o plenário informando que a Unicamp possui um backup das 173 

informações de seus docentes e pesquisadores mantidas na plataforma do CNPq. A Prof.ª Dr.ª Wanda 174 

Pereira Almeida - FCF, informou que o relatório final do GT constituído pela Portaria PRDU 004/2021 175 

— com a finalidade de incluir aspectos éticos no âmbito da análise dos Relatórios de Atividades 176 

Docentes —, está sendo finalizado. Diante disso, ajustou-se que o relatório deste GT será objeto de 177 

análise na sessão da CIDD de 1º de setembro. A Prof.ª Wanda também manifestou sua preocupação 178 

com a utilização do Lattes como fonte de dados, dada a turbulência do contexto político. Perguntou, 179 

por isso, se não haveria meio de tornar o SIPEX mais amigável à utilização dos docentes. O Prof. 180 

Ricardo esclareceu que a atualização do SIPEX é inviável tendo em vista a tecnologia muito antiga que 181 

o sistema utiliza; seria mais viável construir um sistema substituto. A Prof.ª Maria Regina Wolf Maciel - 182 

FEQ perguntou se, numa eventual migração de sistema, as informações sobre aulas também viriam do 183 
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LATTES e foi esclarecida no sentido de que estas informações continuaram sendo obtidas a partir dos 184 

sistemas da DAC. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente agradeceu a participação e 185 

colaboração de todos e deu a sessão por encerrada. Para constar, a secretaria lavrou esta súmula para 186 

que seja submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes. Campinas, 04 187 

de agosto de 2021.  188 

 

APROVADA NA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDD, REALIZADA EM 01 DE 

SETEMBRO DE 2021, COM 21 VOTOS FAVORÁVEIS E DUAS ABSTENÇÕES. 

 


