
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 
prdu.unicamp.br/CIDD 
seccidd@unicamp.br 

 

__________________________________________________________________ 
 

SÚMULA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE 
DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 

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

 
 

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

de 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: Carola Dobrigkeit Chinellato – IFGW (Suplente); Cíntia 4 

Kimie Aihara Nicoletti – COTUCA; David de Carvalho – FEAGRI; Eduardo Tavares Costa – FEEC; Erika 5 

Christiane Marocco Duran – FEnf; Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH; Heloisa Andreia de Matos 6 

Lins – FE; Ivo Milton Raimundo Júnior – IQ; Joacyr Tupinambas de Oliveira – CEL; José Alberto Matioli 7 

– COTIL (Suplente); Leonardo Bravo Roger – FT; Luciana Correia Alves – IFCH (Suplente); Márcio Luiz 8 

de Souza Santos – FEM; Marcius César Soares Freire – IA; Maria José Rodrigues Faria Coracini – IEL; 9 

Maria Regina Wolf Maciel – FEQ; Marise Aparecida Rodrigues Pollonio – FEA; Marcelo Ferraz Mesquita 10 

– FOP; Miguel Juan Bacic – IE; Rafael de Brito Dias – FCA;  Roberto Vilarta – FEF; Ruy de Quadros 11 

Carvalho – IG; Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM; Valéria Helena Alves Cagnon Quitete – IB; Vanessa 12 

Gomes da Silva – FEC e Wanda Pereira Almeida – FCF. Os seguintes membros justificaram ausência: 13 

Eduardo Miranda – IFGW, substituído pela suplente Carola Dobrigkeit Chinellato; José Roberto Ribeiro 14 

– COTIL, substituído pelo suplente José Alberto Matioli; Ricardo Dahab – IC, sem substituição e Ivani 15 

Rodrigues da Silva – FCM/DDHR, sem substituição. 16 

(00min:00s – 07min:04s) 

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

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes agradecendo a presença de todos 18 

e informando as ausências justificadas. Na sequência, colocou-se em votação a súmula da 80ª sessão 19 

ordinária da CIDD, que foi aprovada com unanimidade de 23 votos favoráveis. O presidente então 20 

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

instituído pela Portaria PRDU 004/2021], após o que indagou a necessidade de mais destaques. Não 22 

havendo destaques, foram colocados em votação os itens não destacados, em bloco, que foram 23 

aprovados por unanimidade, com 23 votos favoráveis. Foram aprovados, portanto, o Afastamento sem 24 

Prejuízo de Vencimentos, de Cris Adriano – IFGW; e os Relatórios de Atividades Docentes de Ana 25 

Luiza Cardoso Pereira – FCA; Laurita Marconi Schiavon – FEF; Marília Estevam Cornélio – FENF; 26 

Marines Nobre dos Santos Uchoa – FOP; Luciane Miranda Guerra – FOP; Ingrid Koch – IB; Silmara 27 

Marques Allegretti – IB; David Dequech Filho – IE; Rosangela Ballini – IE; Maria Filomena Spatti 28 

Sandalo – IEL; Marcelo Esteban Coniglio – IFCH; Marcelo Siqueira Ridenti – IFCH; Renato José Pinto 29 

Ortiz – IFCH; Andreia Galvão – IFCH; Pedro Peixoto Ferreira – IFCH; Carolina Penteado Natividade 30 

Moreto – IG; Diego Fernando Ducart – IG; Aurélio Ribeiro Leite de Oliveira – IMECC  e Camilla 31 

Abbehausen – IQ. 32 

 



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 
prdu.unicamp.br/CIDD 
seccidd@unicamp.br 

 

__________________________________________________________________ 
 

(07min:04s – 2h11min49s) 

Na sequência, passou-se à discussão do item 2 da Ordem do Dia, relativo ao relatório final do grupo 33 

de trabalho (GT) constituído pela Portaria PRDU 004/2021 com o objetivo de propor minuta de alteração 34 

à Deliberação CONSU-A-015/2015, no intuito de ampliar o escopo dos Relatórios de Atividades 35 

Docentes, explicitando que a CIDD passa a considerar em sua análise, além dos indicadores 36 

quantitativos de natureza estritamente acadêmica, aspectos éticos da conduta dos docentes. A Prof.ª 37 

Dr.ª Wanda Pereira Almeida – FCF, que presidiu os trabalhos do GT, explicou as motivações e o 38 

método de trabalho do grupo, procedendo, na sequência, à leitura do texto proposto. Após a 39 

apresentação, o presidente abriu espaço para os comentários do plenário. Com a palavra, a Prof.ª Dr.ª 40 

Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH explicou o motivo de o GT ter escolhido a palavra ética em vez 41 

da palavra moral. O Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM fez alguns apontamentos sobre como 42 

as informações relativas aos aspectos éticos deverão ser inseridas no relatório. Em seguida, o Prof. Dr. 43 

Márcio Luiz de Souza Santos – FEM parabenizou o trabalho do GT e fez alguns questionamentos 44 

quanto à efetividade das avaliações dos discentes, principalmente no período da pandemia. Opinou 45 

que as avaliações nesse período pouco refletem a realidade. Propôs que tais avaliações não sejam 46 

implementadas até o retorno das aulas presenciais. Na sequência, o Prof. Dr. Ivo Milton Raimundo 47 

Júnior – IQ parabenizou o trabalho do GT e concordou com a fala do Prof. Márcio. Comentou sobre 48 

sua experiência no IQ e questionou se a Unidade seria obrigada a fazer as avaliações discentes tanto 49 

na graduação quanto na pós-graduação. Na sequência, o Prof. Dr. Leonardo Bravo Roger – FT ratificou 50 

a fala do Prof. Ivo e expressou sua preocupação em deixar bem claro na minuta que o resultado de 51 

uma sindicância ou processo disciplinar terá consequências na avaliação do Relatório de Atividades. 52 

Outra preocupação é o fato de os processos de sindicância serem sigilosos, não sendo possível o 53 

acesso da CIDD. Sendo assim, o que a CIDD fará quando souber que um docente sofreu sindicância? 54 

Na sequência, o Prof. Dr. Miguel Juan Bacic – IE parabenizou o GT e solicitou um esclarecimento 55 

quanto ao que o GT entende por processo disciplinar. Sugeriu que a Congregação da Unidade deveria 56 

informar, em seu parecer, se houve no período algum processo disciplinar de natureza ética, com 57 

desfecho. Salientou que não vê problema em reforçar a orientação de que as Unidades implementem 58 

as avaliações discentes. Dando continuidade às falas, a Prof.ª Dr.ª Valéria Helena Alves Cagnon 59 

Quitete – IB concordou com a fala do Prof. Bacic. Pontuou que é importante oportunizar à CIDD a 60 

possibilidade de se manifestar quanto aos processos éticos dos docentes. Na sequência a Prof.ª Dr.ª 61 

Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH ponderou que entende a preocupação relativa à proposta do 62 

GT de que o prazo do relatório do docente envolvido em sindicância seja adiado, lembrou, contudo, 63 

que se um processo de sindicância estiver em curso, o fato não aparecerá no relatório de atividades, 64 

dado o caráter sigiloso da sindicância. Por outro lado, quando a sindicância for concluída, também não 65 

poderá ser incluída no relatório de atividades contemporâneo, já que o fato ocorreu durante o período 66 

do relatório anterior. Dessa forma, a sugestão de prorrogar a entrega do relatório de atividades de um 67 

docente que responde a uma sindicância se faz necessária para possibilitar que o assunto seja avaliado 68 

em algum momento. Quanto à preocupação de que a CIDD poderia ensejar dupla punição pelo fato de 69 
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considerar em sua análise assuntos já tratados pela comissão sindicante, lembrou que a CIDD não tem 70 

poder de impor sanções quanto ao trabalho do docente julgado. A análise da CIDD deve considerar a 71 

trajetória acadêmica do docente avaliado, motivo pelo qual a câmara deveria sim levar em conta os 72 

resultados de eventuais processos de sindicância. Em seguida, a Prof.ª Dr.ª Wanda Pereira Almeida – 73 

FCF, que presidiu o GT, fez alguns esclarecimentos quanto às falas anteriores e questionou se a 74 

Congregação poderia mesmo mencionar, em seu parecer, a existência de um processo de sindicância 75 

em andamento. O Prof. Dr. Miguel Juan Bacic – IE ponderou que, no momento, o mais importante seria 76 

definir um texto claro para a reforma da Deliberação CONSU, sendo que posteriormente se poderia 77 

elaborar uma Instrução Normativa da CIDD para operacionalizar as adequações necessárias para a 78 

inclusão das informações no sistema RADEP. Dando continuidade, o servidor Luiz Fernando Alves 79 

Rosa esclareceu que a alteração de texto, proposta pelo GT, ao artigo 2º da Deliberação CONSU-A-80 

015/2015 dá conta de explicitar que a CIDD, no âmbito da análise dos relatórios de atividades docentes, 81 

leva em contas as questões éticas. Na sequência, o Prof. Ivo Milton Raimundo Júnior – IQ sugeriu que, 82 

sendo juridicamente possível, a decisão da sindicância deveria ser encaminhada à CIDD para compor 83 

a analise do relatório de atividades do docente. Dando sequência o Prof. Sérgio Tadeu Martins Marba 84 

– FCM reforçou que a CIDD, nesse momento, deveria se limitar à mudança do artigo da Deliberação. 85 

O Prof. Leonardo Bravo Roger – FT sugeriu criar a categoria de “aprovado condicionalmente” no 86 

sistema RADEP, deixando claro que o assunto da sindicância deverá ser analisado no momento 87 

oportuno, ou então não concluir a análise do relatório, até que se conclua o trâmite da sindicância. 88 

Dando continuidade, a Prof.ª Dr.ª Marise Aparecida Rodrigues Pollonio – FEA ressaltou que é 89 

importantíssimo incluir o aspecto ético na análise do relatório, e ponderou que o docente já é avaliado 90 

quanto ao comportamento ético em todo o trâmite dentro da Unidade. Questionou quais tipos de 91 

processos de sindicância deveriam ser considerados. Na sequência o Prof. Marcius César Soares 92 

Freire – IA comentou que, infelizmente, a questão da inclusão da dimensão ética na análise dos 93 

relatórios de atividades está contaminada pela reminiscência de um caso extremo, qual seja o relatório 94 

de atividades do Prof. Daniel Omar Perez do IFCH, analisado recentemente, e sem consenso razoável, 95 

pela câmara, caso em que pairavam sobre o docente denúncias de assédio sexual. O Prof. Eduardo 96 

Tavares Costa – FEEC parabenizou os membros do GT e ponderou que se não surgir, nos pareceres 97 

produzidos no âmbito da Unidade, nenhum questionamento relacionado ao comportamento ético do 98 

docente, será muito complicado para a CIDD fazer uma avaliação nessa direção. Na sequência o Prof. 99 

Dr. Miguel Juan Bacic – IE sugeriu que o GT incluísse na minuta para a alteração da Deliberação o 100 

seguinte texto: "No parecer da Unidade, além dos dados de produção, serão considerados os aspectos 101 

éticos, no âmbito da atividade docente na graduação e pós-graduação, assim como a sua conduta em 102 

atividades de extensão e pesquisa”. Dando continuidade, o presidente, Prof. Dr. Fernando Sarti, 103 

agradeceu o empenho dos membros do GT, teceu algumas ponderações sobre o assunto e propôs a 104 

retirada de pauta, a fim de que o GT, com as contribuições do plenário, faça a modificações que julgar 105 

pertinentes em sua proposta. O Prof. Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM pediu a palavra e ponderou 106 

que talvez fosse melhor simplesmente votar a proposta do GT, ajustando o texto, uma vez que o GT já 107 

analisou o assunto e fez uma sugestão, restando pouca coisa a alterar em sua proposta. O presidente 108 



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 
prdu.unicamp.br/CIDD 
seccidd@unicamp.br 

 

__________________________________________________________________ 
esclareceu os motivos da proposta de retirada de pauta, deixando claro que o GT não precisaria 109 

modificar o trabalho, mas apenas retocar o texto da minuta, devendo o item retornar para votação na 110 

próxima sessão da câmara. Feitos estes esclarecimentos, com a concordância de todos, por consenso, 111 

o item foi retirado de pauta. 112 

(2h11min49s – 2h19min20s) 

Passando ao Expediente, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa e o presidente informaram que o 113 

relatório de atividades do Prof. Daniel Omar Perez – IFCH, tendo sido reprovado na CEPE, está agora 114 

sob análise da CPDI para deliberação quanto à permanência do docente do RDIDP. Também foi 115 

informado que, no sentido de adequar-se aos comandos da Instrução Normativa CIDD 001/2021, o 116 

sistema RADEP foi alterado, tendo sido excluída a opção conclusiva “aprovado com sugestões” na 117 

redação dos pareceres relativos a relatórios entregues a partir de 1º de setembro de 2021. Não havendo 118 

mais assuntos a tratar, o presidente deu a sessão por encerrada. Para constar, a secretaria lavrou esta 119 

súmula para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes. 120 

Campinas, 01 de setembro de 2021.  121 

 
APROVADA NA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDD, REALIZADA EM 06 DE 

OUTUBRO DE 2021, COM 26 VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS ABSTENÇÕES. 


