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SÚMULA DA 85ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE 
DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 

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

 
 

No nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Presidente da CIDD, Prof. Dr. Fernando Sarti, com a participação dos 3 

seguintes membros: Celso Kazuyuki Morooka – FEM; Christiano Lyra Filho – FEEC (Suplente); Cintia 4 

Kimie Aihara Nicoletti – COTUCA; David de Carvalho –  FEAGRI ; Erika Christiane Marocco Duran – 5 

FENF; Fábio Akcelrud Durão – IEL; Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH; Francisco Elinaldo Teixeira 6 

– IA ; Ivo Milton Raimundo Júnior – IQ; Jörg Kobarg – FCF (Suplente); José Alberto Matioli – COTIL 7 

(Suplente); Jun Takahashi – IFGW ; Leandro Palermo Júnior – FECFAU; Leonardo Lorenzo Bravo 8 

Roger – FT; Marcelo Ferraz Mesquita – FOP; Marcos José Salvador – IB (Suplente); Maria Regina Wolf 9 

Maciel – FEQ; Maria Victoria Guinle Vivacqua – CEL; Miguel Juan Bacic – IE; Rafael de Brito Dias – 10 

FCA; Ricardo Dahab – IC; Roberto Vilarta – FEF; Ruy de Quadros Carvalho – IG; Sandra Augusta 11 

Santos – IMECC; Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM. Os seguintes membros justificaram ausência: 12 

Prof. Dr. Marcelo Lancellotti, substituído pelo Prof. Dr. Jörg Kobarg (Suplente); Prof.ª Dra. Valéria 13 

Helena Alves Cagnon Quitete, substituída pela Prof. Dr. Marcos José Salvador (Suplente); Prof.ª Dra. 14 

Heloisa Andreia de Matos Lins, sem substituição; Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa, substituído pelo 15 

Prof. Dr. Christiano Lyra Filho (Suplente); Prof.ª Dra. Marise Aparecida Rodrigues Pollonio, substituída 16 

pela Prof.ª Dra. Helena Maria André Bolini (Suplente) e  Prof. José Roberto Ribeiro, substituído pelo 17 

Prof. José Alberto Matioli (Suplente). 18 

(00min:00s – 1h:06min:38s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Octogésima Quinta Sessão 19 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes agradecendo a presença de todos 20 

e informando as ausências justificadas. Na sequência, colocou-se em votação a súmula da 84ª sessão 21 

ordinária da CIDD, que foi aprovada com 16 votos favoráveis e oito abstenções. O presidente expôs o 22 

conteúdo da Ordem do Dia, esclarecendo que a grande, e atípica, quantidade de pareceres “ad 23 

referendum” decorre de um esforço da Secretaria Geral, avalizado pela Procuradoria Geral, no sentido 24 

de aproveitar integralmente as listas de aprovados em processos de progressão ainda não 25 

homologados em função das restrições da LC 173/2020. O representante da FT, Prof. Dr. Leonardo 26 

Lorenzo Bravo Roger, pediu esclarecimentos quanto aos processos de progressão de sua Unidade, 27 

não incluídos na Ordem do Dia. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa prestou os esclarecimentos, 28 

indicando que, pelo prazo processual, tais processos devem constar da Ordem do Dia da CIDD de 29 

março. O representante do IQ, Prof. Dr. Ivo Milton Raimundo Júnior, indagou se as promoções 30 

intermediárias de 2022, de fato ocorrerão sem restrições de ordem orçamentária. O presidente, então, 31 

confirmou que não haverá limitação orçamentária, estando assegurados os recursos para as 32 

progressões que demonstrarem mérito acadêmico. Na sequência, o Prof. Dr. Christiano Lyra Filho – 33 
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FEEC manifestou seu contentamento com a diretrizes da Universidade, encampadas pela PRDU, 34 

resgatando a valorização profissional, com a garantia das progressões na carreira docente. Em 35 

seguida, o Prof. José Alberto Matioli – COTIL, questionou se há alguma informação e/ou orientação no 36 

que se refere ao encaminhamento dos processos de progressão na carreira do Magistério Secundário 37 

Técnico – MST. O presidente esclareceu que, uma vez que a tramitação tenha sido adequadamente 38 

concluída no âmbito dos colégios, os processos podem ser encaminhados à CIDD para 39 

prosseguimento, dado que os recursos orçamentários já foram aprovados pelo CONSU, em dezembro 40 

de 2021. A representante da FEQ, Prof.ª Dra. Maria Regina Wolf Maciel – FEQ, perguntou se sempre 41 

haverá recursos para as progressões, ou se há o risco de que as Unidades que encaminharem os 42 

processos primeiro sejam contempladas em detrimento das demais. O presidente reforçou que a 43 

reserva de recursos orçamentários é robusta e suficiente para contemplar toda a demanda de 44 

progressões da Carreira MS. Na sequência, a Prof.ª Dra. Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH, 45 

indagou se as progressões estarão garantidas também no segundo semestre de 2022. O presidente 46 

informou que sim, os recursos estarão assegurados, sendo que para a materialização das progressões 47 

não se aplicam as limitações decorrentes do período eleitoral. Ressalte-se, porém, que a passagem 48 

para o nível MS-6, Professor Titular, embora internamente tratada como uma progressão na carreira 49 

MS, na verdade configura novo concurso público, já que o cargo de Professor Titular é diferente do 50 

Cargo de Professor Doutor. Nesse caso específico, portanto, aplicam-se as vedações do período 51 

eleitoral. Novamente com a palavra, o Prof. Ivo – IQ, perguntou se os processos de progressão podem 52 

ocorrer em fluxo contínuo, conforme surjam as demandas docentes, ou se cabe à Unidades organizar 53 

rodadas de progressão. O presidente esclareceu que essa definição pode ser tomada no âmbito de 54 

cada Unidade. O Prof. Leonardo – FT comentou que, na FT, é praxe aguardar a definição dos recursos 55 

disponíveis para, a partir daí, definir a sistemática das progressões dos docentes da Unidade. Dito isso, 56 

indagou se, de fato, esse procedimento se torna desnecessário, já que os recursos estarão 57 

assegurados independentemente do número de progressões solicitadas. O presidente, então, ratificou 58 

e reforçou a informação de que, do ponto de visto orçamentário, há recursos assegurados para a 59 

política de valorização da carreira docente. O presidente aproveitou o ensejo para explicar que, embora 60 

seja tratado internamente como uma modalidade de progressão, há uma diferença no que tange ao 61 

cargo de Prof. Titular, Nível MS-6. É que neste caso há uma restrição institucional, embora não 62 

orçamentária. Ocorre que a ALESP disponibiliza para a Unicamp o total de 505 cargos de Prof. Titular. 63 

A Deliberação CONSU-A-26/2014, por sua vez, indica que cada Unidade de Ensino pode ter no máximo 64 

35% de seu quadro docente como Prof. Titular. Contudo, se todas as Unidades atingissem os 35% o 65 

número de Titulares seria superior ao teto de 505 cargos. Por esse motivo, a Administração Central, 66 

com a ciência do CONSU, tem trabalhado com o quociente referencial de 30% para a distribuição das 67 

vagas de Prof. Titular, considerando somente o Quadro Permanente. Ressalte-se que, para dar fluxo 68 

às demandas, em dezembro de 2021, o CONSU aprovou a distribuição de dois cargos de Professor 69 

Titular para cada Unidade e a PRDU está trabalhando numa nova proposta de distribuição de cargos 70 

que leve em conta a demanda potencial, os limites institucionais e as aposentadorias previstas. Mais 71 

uma vez manifestando-se, a Prof.ª Fátima Évora – IFCH, pediu esclarecimentos sobre as regras de 72 
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aposentaria, perguntando se a progressão a um nível mais elevado na carreira, e quiçá a aprovação 73 

em concursos de Professor Titular, poderiam prejudicar o direito adquirido à aposentadoria com 74 

vencimentos integrais, tendo em vista as recentes mudanças na legislação previdenciária. O servidor 75 

Luiz Fernando Alves Rosa prestou os esclarecimentos pertinentes, indicando que o atual 76 

posicionamento da DGRH é no sentido de que não há prejuízos. Encerradas as manifestações, e não 77 

havendo destaques, os itens da Ordem do Dia principal foram submetidos à votação, em bloco, e 78 

aprovados por unanimidade, com 21 votos favoráveis. Foram aprovados, portanto, os processos de 79 

promoção por mérito do Instituto de Biologia – IB [Processo 07P-23739-2019]; da Faculdade de 80 

Engenharia de Alimentos – FEA [Processo 04P-22246-2019]; da Faculdade de Engenharia Civil, 81 

Arquitetura e Urbanismo – FECFAU [Processo 05P-24449-2019]; da Faculdade de Engenharia Agrícola 82 

– FEAGRI [Processo 28P-130/2020]; da Faculdade de Ciências Médicas – FCM [Processos 02P-83 

23740-2019 e 02P-4712-2019] e da Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM [Processos 03P-3104-84 

2014; 03P-16166-2014; 03P-16453-2012 e 03P-23345-2006]. Também foram aprovados os concursos 85 

para o cargo de professor doutor da Faculdade de Ciências Médicas – FCM [Processo 02P-6095-2021 86 

(d)]; da Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM [Processo 03P-454-2020]; do Instituto de 87 

Matemática, Estatística e Computação Científica – IMECC [Processos 10P-11331-2020 e 10P-11332-88 

2020] e do Instituto de Química [Processo 11P-13888-2020].  89 

(1h:06min:39s – 1h:07min:55s) 

Dando prosseguimento, o presidente informou os Relatórios de Atividades de Docência, Extensão e 90 

Pesquisa constantes da Ordem do Dia. Não havendo destaques, os relatórios foram submetidos à 91 

votação em bloco, resultando aprovados, por unanimidade, com 22 votos favoráveis. Assim, foram 92 

aprovados os Relatórios de Atividades Docentes de Ana Carolina Constantini – FCM; Maria Luiza 93 

Tanure Alves – FEF; Ana Railka de Souza Oliveira Kamakura – FENF; Ariane Polidoro Dini – FENF; 94 

Luis Geraldo Pedroso Meloni – FEEC; Eduardo Alves do Valle Júnior – FEEC; Fernanda Caseno 95 

Trindade Arioli – FEEC; José Raimundo de Oliveira – FEEC; Paula Dornhofer Paro Costa – FEEC; Eder 96 

Socrates Najar Lopes – FEM; Patrícia Fazzio Martins Martinez – FEQ; Laura Maria Canno Ferreira Fais 97 

– FT e Gustavo Quevedo Romero – IB.  98 

(1h:07min:56s – 1h:22min:22s) 

Passando ao Expediente, o presidente deu boas-vindas aos novos membros da CIDD, nomeados para 99 

o biênio 2022/2023. Informou também sobre a necessidade regimental de efetuar a escolha do vice-100 

presidente da câmara (Deliberações CONSU-24/2013, Art. 6º § 5º e CONSU-16/2015, Art. 3º § 5º). 101 

Nesse sentido, indicou que o procedimento de escolha será efetuado na sessão ordinária do dia 09 de 102 

março, podendo quaisquer dos membros informar à secretaria a intenção de concorrer ao posto. Por 103 

fim, esclareceu que, até o momento, somente o Prof. Dr. Miguel Juan Bacic manifestou a intenção de 104 

concorrer à vice-presidência. Na sequência, o presidente cedeu a palavra ao servidor Luiz Fernando 105 

Alves Rosa, que fez breves instruções sobre o funcionamento dos trabalhos da câmara. O presidente 106 

agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a tratar, deu a sessão por encerrada. 107 
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Para constar, a secretaria lavrou esta súmula para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna 108 

de Desenvolvimento de Docentes. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 09 de fevereiro de 2021. 109 

 

APROVADA NA 86ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDD, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 

2022, COM 22 VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS ABSTENÇÕES. 


