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SÚMULA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE 
DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 

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

 
 

No sexto dia do mês de outubro 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: Alessandra Cremasco – FCA (Suplente); Carola Dobrigkeit 4 

Chinellato – IFGW (Suplente); Celso Kazuyuki Morooka – FEM; Cíntia Kimie Aihara Nicoletti – 5 

COTUCA; David de Carvalho – FEAGRI; Edmundo Roberto Mauro Madeira – IC (Suplente); Eduardo 6 

Tavares Costa – FEEC; Erika Christiane Marocco Duran – FEnf; Fátima Regina Rodrigues Évora – 7 

IFCH; Fernando Cezar de Macedo Mota – IE (Suplente); Heloisa Andreia de Matos Lins – FE; Ivani 8 

Rodrigues da Silva – FCM/DDHR; Ivo Milton Raimundo Júnior – IQ; Joacyr Tupinambas de Oliveira – 9 

CEL; José Alberto Matioli – COTIL (Suplente); Leonardo Bravo Roger – FT; Marcius César Soares 10 

Freire – IA; Maria José Rodrigues Faria Coracini – IEL; Maria Regina Wolf Maciel – FEQ; Marise 11 

Aparecida Rodrigues Pollonio – FEA; Miguel Juan Bacic – IE; Plamen Emilov Kochloukov – IMECC; 12 

Renato Corrêa Viana Casarin – FOP (Suplente); Roberto Vilarta – FEF; Ruy de Quadros Carvalho – 13 

IG; Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM; Valéria Helena Alves Cagnon Quitete – IB; Vanessa Gomes 14 

da Silva – FEC e Wanda Pereira Almeida – FCF. Os seguintes membros justificaram ausência: Marcelo 15 

Ferraz Mesquita – FOP, substituído pelo suplente Renato Corrêa Viana Casarin; Eduardo Miranda – 16 

IFGW, substituído pela suplente Carola Dobrigkeit Chinellato; José Roberto Ribeiro – COTIL, 17 

substituído pelo suplente José Alberto Matioli; Ricardo Dahab – IC, substituído pelo suplente Edmundo 18 

Roberto Mauro Madeira e Rafael de Brito Dias – FCA, substituído pela suplente Alessandra Cremasco. 19 

(00min:00s – 07min:57s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Octogésima Segunda Sessão 20 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes agradecendo a presença de todos 21 

e informando as ausências justificadas. Na sequência, colocou-se em votação a súmula da 81ª sessão 22 

ordinária da CIDD, que foi aprovada com 26 votos favoráveis e três abstenções. O presidente expôs o 23 

conteúdo da pauta, informando o destaque prévio do item 2 da Ordem do Dia [Relatório final do GT 24 

instituído pela Portaria PRDU 004/2021] e do item 1 do Sistema RADEP [Relatório de Atividades de 25 

André Munhoz de Argollo Ferrão – FECFAU], após o que indagou a necessidade de mais destaques. 26 

Não havendo destaques, foram colocados em votação os itens não destacados, em bloco, que foram 27 

aprovados por unanimidade, com 26 votos favoráveis. Foram aprovados, portanto, o Afastamento sem 28 

Prejuízo de Vencimentos, de Gilberto Alexandre sobrinho – IA e os concursos para o Cargo de 29 

Professor Doutor do Instituto de Computação – IC [Processos 34P-23787-2019 e 34P-18252-2019] e 30 

da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP [Processo 06P-7672-2020]. 31 
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(07min:58s – 1h02min37s) 

Na sequência, passou-se à discussão do item 2 da Ordem do Dia, relativo ao relatório final do grupo 32 

de trabalho (GT) constituído pela Portaria PRDU 004/2021 com o objetivo de propor minuta de alteração 33 

à Deliberação CONSU-A-015/2015, no intuito de explicitar que, na análise dos Relatórios de Atividades 34 

Docentes, a CIDD considera, além dos indicadores quantitativos de natureza estritamente acadêmica, 35 

também aspectos éticos da conduta dos docentes. O relatório foi originalmente apresentado na CIDD 36 

de 1º de setembro. Após várias contribuições do plenário, o item foi retirado de pauta e, tendo o GT 37 

efetuado os ajustes ao texto, retornou para votação. A Prof.ª Dra. Wanda Pereira Almeida – FCF, que 38 

presidiu os trabalhos do GT, explicou o resultado das discussões, procedendo, na sequência, à leitura 39 

da minuta proposta. Após a apresentação, o presidente agradeceu e elogiou o trabalho e abriu espaço 40 

para os comentários do plenário. Com a palavra, o Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM ratificou 41 

as explicações da Prof.ª Wanda e ressaltou que os meios para aferir o comportamento ético, como 42 

avaliações discentes e informes da Congregação deverão, futuramente, ser anexados aos pareceres 43 

exarados pelas instâncias de avaliação e incluídos no RADEP. Contudo, o mais importante no momento 44 

é que a questão ética seja explicitada na Deliberação CONSU-A-015/2015. Em seguida, a Prof.ª Dra. 45 

Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH complementou a fala do Prof. Sérgio e reforçou que o papel 46 

do GT foi explicitar, no texto da normativa, que as questões éticas são levadas em conta na avaliação 47 

da CIDD. Por isso, a importância de que as congregações reportem à CIDD os possíveis casos de 48 

sindicância de que tenham ciência. Na sequência, a Prof.ª Dra. Valéria Helena Alves Cagnon Quitete 49 

– IB salientou que o GT também teve a intenção de garantir que as informações sobre possíveis 50 

condutas inadequadas não se perdessem ao longo da tramitação dos processos. Dando continuidade, 51 

o Prof. Dr. Ivo Milton Raimundo Júnior – IQ questionou se no âmbito da pós-graduação há uma 52 

orientação da PRPG para que haja uma avaliação discente? Na sequência, a Prof.ª Dra. Maria Regina 53 

Wolf Maciel – FEQ informou que em sua Unidade já passou a valer a avaliação discente no âmbito da 54 

pós-graduação. Além disso, ponderou que as avaliações discentes a nível de graduação e de pós-55 

graduação devem ter tratamento diferenciado, já que são alunos em momentos e contextos de 56 

formação bem distintos. A Prof.ª Dra. Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH ponderou que talvez não 57 

seja o caso de especificar o tipo de avaliação discente (graduação ou pós-graduação), mas 58 

simplesmente uma avaliação discente cuja representatividade será considerada pela Unidade. Na 59 

sequência, a Prof.ª Dra. Marise Aparecida Rodrigues Pollonio – FEA informou que em sua Unidade as 60 

questões éticas são componente obrigatório na análise de um relatório de atividades. A Prof.ª Marise 61 

também indagou qual seria o procedimento em relação aos alunos especiais. O presidente, Prof. 62 

Fernando Sarti, ressaltou que várias das questões levantadas dependem da sensibilidade e do bom 63 

senso das instâncias de análise, já que seria inviável regulamentar cada detalhe. O ponto principal é 64 

criar mecanismos para que os desvios de comportamento ético cheguem ao conhecimento da CIDD e 65 

permitam a avaliação da câmara. Na sequência, o Prof. Dr. Leonardo Lorenzo Bravo Roger – FT 66 

indagou qual seria a atitude da CIDD em relação a processos de sindicância em curso, mas sem um 67 

resultado conhecido. Nestes casos, como a CIDD procederia em relação à análise do relatório de um 68 
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docente? O presidente ponderou que estas situações deverão ser tratadas caso a caso, sempre 69 

contanto com a sensibilidade e bom senso das instâncias de avaliação, lembrando que a sindicância 70 

propriamente e seu eventual conteúdo fogem à alçada da CIDD, cujo papel atina-se mais a sopesar os 71 

reflexos que o caso concreto causa na atividade acadêmica. Em seguida, a Prof.ª Dra. Alessandra 72 

Cremasco – FCA questionou se, então, passará a ser obrigatória a inclusão dos aspectos éticos no 73 

bojo da avaliação dos relatórios de atividades. Questionou também o que a Unidade deveria fazer 74 

quando entender que as avaliações discentes não são representativas. Respondendo, a Prof.ª Dr.ª 75 

Wanda Pereira Almeida – FCF reforçou que a ideia é que a Unidade relate, por meio do parecer da 76 

Congregação, quanto tiver ciência de um problema de comportamento ético. Na sequência, o servidor 77 

Luiz Fernando Alves Rosa esclareceu que a minuta proposta pelo GT reformará uma Deliberação 78 

CONSU. Desde modo, após a aprovação da câmara o texto ainda passará pela apreciação jurídica da 79 

Procuradoria Geral, possivelmente será apreciado pela CEPE e, por fim, será ou não aceito pelo 80 

Conselho Universitário; uma vez que a Deliberação CONSU esteja em vigor, a CIDD poderá 81 

regulamentar os detalhes para a execução da proposta por meio de Instrução Normativa. Com a 82 

palavra, a Prof.ª Dra. Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH fez um apelo ao presidente para que, 83 

quando o assunto for submetido à apreciação do CONSU, ressalte que não se trata de uma inovação 84 

da CIDD, mas apenas da explicitação, para evitar dúvidas e interpretações equivocadas, de um aspecto 85 

da avaliação — o ético — que a câmara já entendia como importante na consideração dos relatórios 86 

de atividades. Não havendo mais inscrições, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa fez a leitura da 87 

minuta. O plenário contribuiu com pequenos ajustes ao texto e, colocada em votação, a proposta foi 88 

aprovada com 24 votos favoráveis e duas abstenções. 89 

(1h02min38s – 1h49min30s) 

Na sequência, antes de passar à discussão do item 1 do Sistema RADEP [André Munhoz de Argollo 90 

Ferrão – FECFAU], o presidente indagou se haveria outros destaques em relação aos Relatórios de 91 

Atividades Docentes. Não havendo, colocou em votação os relatórios não destacados, que foram 92 

aprovados com 26 votos favoráveis e uma abstenção. Foram aprovados, portanto, os Relatórios de 93 

Atividades Docentes de José Rodrigo Pauli – FCA; Diogo Thimoteo da Cunha – FCA; Daniel Fábio 94 

Kawano – FCF; João Batista de Miranda – FCM; Luiz Cláudio Martins – FCM; Maria de Lourdes Setsuko 95 

Ayrizono – FCM; Elaine Cristina de Ataíde – FCM; César Aparecido Nunes – FE; Guilherme do Val 96 

Toledo Prado – FE; Regis Henrique dos Reis Silva – FE; Dirceu da Silva – FE; Adriana Pavesi Arisseto 97 

Bragotto – FEA; Guilherme José Máximo – FEA; Rosana Goldbeck – FEA; Bruno Sanches Masiero – 98 

FEEC; Daniel Dotta – FEEC; Paulo Sollero – FE; Francisco Haiter Neto – FOP; Marcelo Ferraz Mesquita 99 

– FOP; Dagmar de Paula Queluz – FOP; Adriana de Jesus Soares – FOP; Carolina Steiner Oliveira 100 

Alarcon – FOP; Marta Siviero Guilherme Pires – FT; Ulisses Martins Dias – FT; Paulo Guimarães 101 

Gandra – IB; Flávio Keidi Miyazawa – IC; Marco Antonio Martins da Rocha – IE; Gustavo de Oliveira 102 

Aggio – IE; Plínio Almeida Barbosa – IEL; Flávio Caldas da Cruz – IFGW; Thiago Pedro Mayer Alegre 103 

– IFGW; Raul Reis Amorim – IG; Rosana Icassatti Corazza – IG; Aleix Altimiras Martin – IG; Tania 104 

Saneme do Canto – IG; Marcelo de Oliveira Terra Cunha – IMECC; Rafael Pimentel Maia – IMECC; 105 

Alfio José Tincani – FCM; Gilberto de Nucci – FCM; Mario Eduardo Costa Pereira – FCM e Vania Célia 106 
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Vieira de Siqueira – FOP. Dando continuidade, a palavra foi passada para o relator Prof. Dr. Eduardo 107 

Tavares Costa – FEEC, que expôs o teor do seu parecer. O relator indicou que o relatório do Prof. 108 

André Munhoz de Argollo Ferrão – FECFAU foi aprovado, sem qualquer sugestão, nas instâncias da 109 

FECFAU, inclusive pela Congregação; posicionamento que o relator pretende manter. Não obstante, o 110 

relator achou prudente destacar o relatório, tendo em vista as circunstâncias atípicas do caso, a saber: 111 

a) o docente estar descredenciado do programa pós-graduação de sua Unidade; b) o parecer da 112 

comissão de pós-graduação ter manifestado o desejo de que o docente de reaproxime do programa; 113 

c) o fato de que o docente se aproximou de outros programas de pós-graduação em outras Unidades 114 

como o IG e a FEAGRI. Na sequência, a representante da FECFAU, Prof.ª Dra. Vanessa Gomes da 115 

Silva, que fez algumas considerações sobre o caso, reforçando que a FECFAU indica que o relatório 116 

seja aprovado, e entende como natural que o docente busque se aproximar de programas de pós-117 

graduação que se coadunem melhor com o seu perfil. O Prof. Dr. Ruy de Quadros Carvalho – IG 118 

confirmou a participação do interessado em programa de pós-graduação vinculado ao IG e disse não 119 

saber de nada que impeça a aprovação do relatório. O Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa – FEEC, relator 120 

da matéria, reforçou que não se opõe à aprovação do relatório, estando satisfeito com os 121 

esclarecimentos apresentados. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa ressaltou que na autoavaliação 122 

o docente menciona alguns desentendimentos com a FECFAU e explicita que não pretende se 123 

reintegrar ao programa de pós-graduação. Em seguida, o Prof. Dr. Leonardo Lorenzo Bravo Roger – 124 

FT sugeriu que em algum momento a CIDD faça uma reflexão mais ampla sobre o procedimento a 125 

adotar em situações similares, nas quais o docente está vinculado a uma Unidade, mas se credencia 126 

em programas de outras unidades, resultando num conflito avaliatório, já que as comissões que avaliam 127 

o relatório do docente não são aquelas em que ele de fato atua. Na sequência, o Prof. Dr. Marcius 128 

César Soares Freire – IA solicitou, à representante da FECFAU, se poderia fazer algum comentário em 129 

relação às situações desconfortáveis que o Prof. André Munhoz menciona em sua autoavaliação. A 130 

representante da FECFAU, Prof. Dra. Vanessa Gomes da Silva, disse que precisaria se informar melhor 131 

junto à Direção da FCEFAU, e sugeriu retirar o item de pauta. A Prof.ª Dra. Fátima Regina Rodrigues 132 

Évora – IFCH fez uma reflexão sobre o papel da CIDD na matéria. Ponderou que câmara deveria focar 133 

na avaliação do docente, sendo mais adequado que as Unidades encontrem a melhor solução para a 134 

alocação do docente, sem prejuízo de seus programas de graduação e pós-graduação. Em seguida, o 135 

Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa – FEEC reiterou que encaminha pela aprovação do relatório, mas 136 

disse não se opor à retirada de pauta. Dando continuidade, o Prof. Dr. Miguel Juan Bacic – IE ponderou 137 

que as informações disponíveis já seriam suficientes para colocar o relatório em votação. Não havendo 138 

mais inscrições, o presidente submeteu o item à votação do plenário, sendo aprovado o Relatório de 139 

Atividades Docentes do Prof. Dr. André Munhoz de Argollo Ferrão – FECFAU, com 23 votos favoráveis 140 

e três abstenções. 141 

(1h49min30s – 2h06min07s) 

Passando ao Expediente, o presidente propôs a criação de novo Grupo de Trabalho (GT) da CIDD para 142 

estudar a conveniência e oportunidade de dispensar os aposentáveis da Carreira MS da 143 

obrigatoriedade de apresentação do Relatório de Atividades Docentes – RADEP (Deliberação CONSU-144 
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A-015/2015, Art. 1º). A ideia inicial é que façam jus à dispensa docentes que reúnam certos critérios, a 145 

serem definidos pelo GT, de direito objetivo à aposentadoria, tempo de carreira na Unicamp e idade. A 146 

proposta foi muito bem recebida pelo plenário da câmara e os seguintes membros se disponibilizaram 147 

a contribuir com o GT: Miguel Juan Bacic – IE; Eduardo Tavares Costa – FEEC; Fátima Regina 148 

Rodrigues Évora – IFCH; Leonardo Lorenzo Bravo Roger – FT; Maria Regina Wolf Maciel – FEQ; Ruy 149 

de Quadros Carvalho – IG; Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM e Celso Kazuyuki Morooka – FEM [que 150 

se disponibilizou após o termino na reunião]. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu a 151 

sessão por encerrada. Para constar, a secretaria lavrou esta súmula para que seja submetida à 152 

aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 153 

06 de outubro de 2021. 154 

 

APROVADA NA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDD, REALIZADA EM 03 DE 

NOVEMBRO DE 2021, COM 18 VOTOS FAVORÁVEIS E CINCO ABSTENÇÕES. 


