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COMUNICADO DA COMISSÃO PLENÁRIA 
 

São Paulo, 05/11/2021 
 
 
Prezadas e Prezados Dirigentes, 
Prezadas e Prezados Docentes da Universidade de São Paulo, 

 
 

Em nome da necessária e devida comunicação e transparência do processo de progressão 
horizontal em curso, a Comissão Plenária da CPA – Comissão Permanente de Avaliação, 
composta por: 

- Vice-Reitor (afastado devido a desincompatibilização do cargo); 
- Pró-Reitor de Pós-graduação (afastado devido a desincompatibilização do cargo); 
- Pró-Reitora de Cultura e Extensão (afastada devido a desincompatibilização do cargo); 
- Pró-Reitor de graduação; 
- Pró-Reitor de Pesquisa; 
- CAA (Comissão de Atividades Acadêmicas); 
- Presidente e vice-presidente da CAD (Câmara de Atividades Docentes); 
- Presidente e vice-presidente da CAI (Câmara de Avaliação Institucional); 
- Presidente da CERT (Comissão Especial de Regimes de Trabalho) e 
- Representantes discentes 

 
Reitera, conforme já divulgado, que referendou, em decisão de 09.09.2021: 

 
• 737 progressões de Doutor 1 para Doutor 2; 
• 377 progressões de Associado 1 para Associado 2 
• 217 progressões de Associado 2 para Associado 3 

A Comissão Plenária também referendou as recomendações da CAD – Câmara de 
Atividades Docentes de não ratificar 98 progressões para Associado 3 devido à não 
solicitação pelos(as) docentes de progressão a tal nível, aprovando-os(as) para Associado 
2 e de não indicar a progressão de 11 docentes que não preencheram os critérios de 
elegibilidade do edital ou que tiveram suspensos seus processos na Unidade. 

 
Importante informar que, conforme determina a Resolução USP 7272 de 23.11.2016, em 
seu artigo 14, inciso XII, é atribuição da Comissão Plenária: 

XII – aprovar, em caráter excepcional, a progressão horizontal de 
Professor Associado 1 para Professor Associado 3, com base na 
demonstração de desempenho manifestamente superior ao perfil estabelecido 
para Professor Associado 3 no projeto acadêmico da Unidade, Museu ou 
Instituto Especializado, observado o artigo 31, §2º; 

 
Dessa forma, a CAD – Câmara de Atividades Docentes remeteu à Comissão Plenária 623 
indicações das unidades de progressão excepcional “per saltum” de Professor Associado 
1 para Professor Associado  3. A Comissão Plenária decidiu, sem nenhum voto contrário, 
aprovar a progressão desses docentes a Associado 2 e acolher os recursos daqueles(as) 
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que decidiram reiterar o pleito de progressão excepcional “per saltum” a Professor 
Associado 3. 

 
A Comissão Plenária recebeu, dentro do prazo estabelecido pelo calendário publicado em 
4 de março de 2021, 632 recursos referentes ao processo de avaliação como um todo. Em 
reunião no dia 27 de setembro de 2021, acolheu todos os recursos interpostos e tem se 
reunido regularmente com o objetivo de analisá-los. 

 
Com base nos Projetos Acadêmicos e Relatórios dos(as) docentes, departamentos e 
unidades, assim como nos pareceres produzidos nas etapas anteriores, a Comissão 
Plenária vem examinando detalhadamente cada processo, com o objetivo de chegar a um 
resultado justo, que valorize o desempenho dos(as) docentes da universidade e possa 
garantir uma decisão criteriosa, respeitando sempre as diferenças inerentes a cada área e 
a cada unidade. 

Importante mencionar que a Comissão Plenária tem sob sua responsabilidade um enorme 
volume de trabalho e para que cada recurso seja avaliado com a devida atenção, cuidado 
e justeza, considera que necessitará ainda de aproximadamente 45 dias para finalizar sua 
tarefa. Desse modo, informa que anunciará o resultado do processo até o dia 17 de 
dezembro próximo. 

 
Para os(as) docentes que tiverem seus recursos deferidos, a implementação da progressão 
horizontal em dois níveis terá efeito retroativo a 1º de outubro. 

 
Reiteramos o entendimento de que o processo de avaliação, do qual a progressão 
horizontal na carreira é parte, deve ser aperfeiçoado permanentemente com a contribuição 
imprescindível das Unidades, Institutos Especializados e Museus. 

Com nossos cordiais cumprimentos e na certeza de contar com a compreensão de todas e 
todos, 

 
 
Presidente em exercício da Comissão Plenária da Comissão Permanente de Avaliação 


