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UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

Comissão para proceder à revisão do Regimento da FORP/USP

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2020

N "Comissão para proceder à revisão do Regimento da Faculdade de Odontologia

de Rllk»igb P/eáo da ün/b,erslkZade de Mo Raz/ó'7 aprovou, por unanimidade. a proposta de alteraçaa

do Regimento desta Faculdade.

Encaminhe-se à Diretoria da Unidade, para providências que couberem

Prof. Dr. Ricardo Gariba Silva (Presidente)

Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato da Sirva

Prof. Dr. Jorre Esquiche León

Profa. Dra. Marla Crlstina Botsato

Prof. Dr. Midiel Reis Messora

Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak Ri

Sm. Glauce Della Rosa

Sra. Juliana Godoi de Oliveira Sllva (Secretária)
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© Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
Departamento de Materiais Dentários e Prótese

Ref.: Proposta de Alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeirão

Preto da Universidade de São Paulo

Trata-se de Proposta de Alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia de

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, exarada pela Comissão composta pela Portaria

da Diretoria Ro 4 ] , de 27 de agosto de 2020.

Conforme a Proposta apresentada, o Regimento passa a ser com posto de:

- Título 1 -- Das Finalidades (Artigos l e 2)

- Título ll -- Da Constituição (Artigo 3)

- Capítulo 1 -- Da Administração [Artigo 4 ($ 1' e $2')]

- Capítulo ll -- Da Congregação [Artigos 5, 6 ($1', $2', $3' e 4'), 7, 8 e 9 ($ 1' e $2')]

- Capítulo 111 -- Do Conselho Técnico-Administrativo [Artigos 1 0 ($1' e $2D, ] ] ($1', $2',
$3' e $4'), e 12 ($ 1' e $2')]

- Capítulo IV -- Do Diretor (Artigos 1 3 e 1 4)

- Capítulo IV -- Do Vice-Diretor (Artigo 1 5)

- Capítulo V -- Da Comissão de Graduação (Artigos 16. 17. 18 e 19)

- Capítulo VI -- Da Comissão de Pós-Graduação (Artigos 20, 2 1, 22 e 23)

- Capítulo Vll -- Da Comissão de Pesquisa (Amigos 24, 25, 26 e 27)

- Capítulo Vlll -- Da Comissão de Cultura e Extensão Universitária [Artigos 28, 29, 30 e

31 (Parágrafo único)]

- Título 111 -- Dos Departamentos [Artigos 32 (Parágrafo único), 33 e 34]

- Título IV -- Do Ensino [Artigos 35, 36, 37 (Parágrafo único), 38 e 39]

- Título V - Do Corpo Docente

- Capítulo 1 -- Da Atividade Docente (Artigo 40)

- Seção 1 -- Concurso para o Cargo de Professor Doutor [Artigos 41 (Parágrafo único),

42 ($1', $2', $3', $4', $5' G $6'), e 43 ($ 1' e $2')]

- Seção ll -- Concurso para o Cargo de Professor Titular (Artigos 44, 45 e 46)

- Seção 111 -- Concurso de Livre-Doente [Artigos 47, 48 ($ 1' e $2'), 49 e 50]

/"''"'\
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Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

Departamento de Materiais Dentários e Prótese

- Título VI - Do Corpo Discente

- Capítulo 1 -- Disposições Gerais (Artigos 5 1 e 52)

- Capítulo ll -- Dos Alunos Monitores [Artigos 53, 54 ($1', $2', $3' e $4'), 55 ($1' e $2'),
56 e 57]

- Título Vll -- Dos Prêmios e Homenagens (Artigos 58, 59 e 60)

- Título Vlll -- Disposições Gerais (Artigos 6 1 , 62, 63, 64 e 65)

- Título IX -- Disposições Transitórias (Artigos l e 2).

Analisando a proposta, eu vem demonstrada em paralelo ao Regimento vigente,

baixado pela Resolução N' 6.589, de 18 de julho de 20 1 3, alterada pela Resolução N' 7.602,

de 21 de dezembro de 2018, pode-se verificar que houve um aprimoramento daquele

Regimento, com supressão de partes e adição de novas partes para atualizar e adequar o novo

Regimento às normas superiores (Estatuto e Regimento Geral) da Universidade de São Paulo.

A Comissão que revisor o Regimento aprovou por unanimidade a proposta de

Alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo.

Após leitura cuidadosa, parabenizo a Comissão e emita parecer favorável ao
Regimento proposto

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2020

Relator pela Congregação
FORP-USP

AVENIDA DO CAFÉ S/N' - TEL:(016) 331S.4046
14040-904 - RIBEIRÁO PRETO - SP - BRASIL
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Proposta de Alteração Regimento FORO/USP- !

REGÍMEN'IO DA FACULDADE DE ODOHTDLOGIA DE RIBEIRÃa PREI'O DA UNIVERSIOAOE OE SÃO PAUL.a

RCÚLUÇXa No 6.589# or18 mÍlDIo OE20i3 (Al:TOADA PEU Rna.uçxo NÕ 7. ÓOZ. DE21 MOEznllmo oe2018)

l
TÍWLO 1 - DA ORGANIZAÇÃO E DAS FINAUDAOES

= TEXTO AIUAI PRDPaSTA DE AI=TERAÇÃa

'IfTULO 1 - DAS FINALIDADES

Artigo lo - A Faculdade de Odontologia de Rlbetrão Preto -
FORP - tem por finalidades:

1- míniskar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino da
Odontologia, objetlvando a formação e qualificação de
Cirurgiões-Dentistas aptos ao exercício profissional
generalista de alta qualidade;
11 -- promover o desenvolvimento do saber. por meia de
Investigações científicas no campo das ciências básicas e
aplicadas, na área de saúde;

111 - íomiar pessoal apto ao exercício da investigação
científica, tecnológica e proflsgonal, nas diversas disciplinas
que Integram os seus cursos;
IV - prestar sendços à comunidade, contribuindo, com os
seus departamentos e sewbos, para a solução de pmblanas
odontológicos e outros afins.
Alugo 2o - Para poder cumprir suas finalidades, a FORP
poderá celebrar acordos e convênk)s com ousas insUtuições,

públicas ou particulares, observadas as normas traçadas
pelos órgãos superiores e por este Regimento.

Tinto ll - DA CaNsnnnçÃo

Attlgo lo - A Faculdade de Odontología de Ribelrão Preto -
FORP - tem por finalidades:
1 - o Ensino da Odontologla, com objetivo de formar e
qualificar Cirurgiões-Dentistas com perfil generalista de alta
qualidade;
11 - promover o desenvolvimento do saber e da sua

aplicação, por meio de investigações cientfHcas e de cursos
de Pós-Graduação(lato e strido sensu) em Odontologia e
áreas oonelatas; e

111 -- prestar serviços à comunidade em seu campo específico
de atuação e contribuir para a difusão da cultura e de
ativldades de extensão universitária.

ao

Artigo 2o
celebrar acordos e
públicas ou privadas.

Para atingir suas finalidades, a F:ORP poderá
convênlos com outras Instituições, lcom outras

ATUg0 3o - A FORP é constituída pelos seguintes
Departamentos:
1 - Clínica Infantil (801);

11 - Egomatologla. Saúde Coletíva e Odontologh Legal
(802);
111 - Biologia Básica e Oral (803);

IV - Odontologla Restauradora(804);
V - Materiais Dentários e Prótese(805);

V] - Cirurgia e Traumatologia Buço-Maxila-Facial e
%riodontia (806).

Artigo 3o - A FORP é constituída pelos seguintes
Departamentos:
1 -- Clínica Infantil (801);
11 -- Estomatologh, Saúde Coletiva e Odontologia Legal
(802);
nl -- Biologia Básica e Oral (803);

IV - Odontologia Restauradora(804);
V - Materiais Dentários e Prótese(805); e
VI -- Cirurgia e Traumatologla Buço-Maxila-Facial
Perlodontia (806).

Parágrafo único - A FORP poderá contar com sewlços de
extensão.

e

TíwLO ll DA CoHsnruiçÃo
FORP é constituída

A FORP pelos

CAPfWLO 1 - DA ADMINISTRAÇÃO CAPfWLO 1 - DA ADMINISTRAÇÃO

ATUg0 4o -- São órgãos da administração:
1 - Congregação;

[l - Conselho Técnico Administrativo(CTA);
[ll - Diretoria;

IV - Comissão de Graduação(CG);
V -- Comissão de Pós-Graduação (CPG);
W - Comissão de Pesquisa ((Fq);

W] -- Comissão de Cultura e Extensão Unlverskária(CCEx);
Vlll - Conselho de Clínicas:

IX - Comltê de Ética em Pesquisa(CEP).
Parágrafo únloo - A Admlnlstíação organizar-se-á mediante

um organigrama propaga pelo Diretor e aprovado pela
Congregação.

AlUgO 4a . São órgãos da admínlsbação:
1--Congregação;
11 - Conselho Técnico AdmlnistraUvo (CTA);
111 -- Diretorla;
IV - Comissão de Graduação (CG);

V - Comissão de Pós-Graduação (CPG);

VI - Comissão de Pesquisa (CPq); e
Vll - Comissão de Cultura e Extensão Universitária(CCEx).
$ 1o - São órgãos assessores da Administração:

a) Supervisão de Clínicas;
b) Comissão de Relações Internacionais; e
c) Comissão de Direitos Humanos.

$ 2o - A Adminiaração
proposto pela

organizar-se-á
Direção e

mediante

aprovado pelaorganigrama
Congregação.

CAPÍTULO II - DA CONGREGAÇÃO CAPhUI.O II DA CONGREGAÇÃO

Artigo 5o - A Congregação terá a seguinte composição:
1 -- o Diretor. seu Presidente:

11 - o Vice-Díretor;
111 - o Presidente da Comissão de Graduação;

ArtIgO 5o - A Congregação teta a seguinte composição:
1 -- o Direi)r. seu Presidente;
11 -- o Vice-Dlretor;
111 - o Presidente da Comlssãa de Graduação;
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IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
V -- o Preydente da Comissão de Pesquisa;
VI - o Presidente da Comissão de Cultura e E)(tensão
UnivenRárla;
Vll - os Qlefes dos Departamentos;

VIU - a Representação Doente;
IX - a Representação Discente;
X - a Representação dos Servidores Técnicos
Administrativos;
XI - um Representante dos Antigos Alunos de Graduação.
$ 1o - A repnsentação docente referida nQ Indso vlll será
constituída da seguinte forma:
1- todos os Professores titulares da Unidade;

11 - pam efeito de composição do Colegiada não serão
computados, no Incisa anterior, os Professores =Rulares que
desempenham funções direüvas, chefia de Deparümento e
Presidência das Comissões aludidas nos Indsos l a Vll;

111 -- pelos Professores Associados, Professores Doutores.
Assigentes e Auxiliares de Ensino, em conmrdância com o
disposto no $1o do aR 45 do Esbtuto, no que couber.
$ 2o - A representação discente referida no incisa IX,
equivalente a dez por cento do número de membros
docentes do Colegiada, dlsülbufdos proporcionalmente entre

estudantes de Graduação e Pós-Gnduação da Unidade, será
eleita pelos seus pares, assegurado o mínimo de um
representante de Graduação e um de Pós-Graduação.
g 3o - A representação dos servidores técnicos
adminístraüvos, mencionada no Incisa X, equivalente a dnco

por cento do número de membros docentes do Colegiada,
será limitada ao máximo de três representantes.
$ 4o - O representante dos antigos alunos de Graduação,
referido no inciso XI, sem qualquer vínculo com
UnlveNdade de São Paulo, eleito pelos seus paresf terá
mandato de um ano. admlUndo-se uma recondução
$ 5o - O mandato dos membros da Congregação obedecerá
ao disposto no $ 8o do aR 45 do Estatuto.

e

e

a

IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
V - o Presidente da Comissão de Pesquisa;
VI - o Presidente da Comissão de Cultura e E>densão

Unlvesítária;
Vll - os Chefe dos Departamentos;
Vlll - a Representação Docente. composta por:
a)nodosos'ntularesda Unidade;
b) Associados, em concordância com o disposto no $1o do
art 45 do Esbtuto, no que couber;
c) Doutores, em concordância com o disposto no $1o do art
45 do Estatuto, no que couber;
d) um Assistente; e
e) um Auxiliar de Ensino.
D( -- Represenbção Discente, equivalente a dez por cento do
número de membros docentes do Colegiada, distribuídos
proporcionalmente entre estudantes de Graduação e Pós-
Graduação da Unidade. eleita pelos seus pares, assegurado o

mínimo de um representante de Graduação e um de Pó$-
Graduação;
X tentação dos Sewldores Técnicos e Adminígraüvos
equivalente a cinco por cento do número de membros
docentes do Coleglado, limitada ao máximo de üês
representantes; e
XI - um Representante dos Antigos Alunos de Gnduação,
sem qualquer vínculo com a Universidade de São Paulo,
eleito pelos seus pares. hrá mandato de um ano, admitíndo-
se uma recondução.

Parágrafo único -- O mandato dos representantes docentes,
dos discentes e dos savldores técnicos e admlniBativos da

Congregação obedecerá ao disposto no $ 8o do art 45 do
Estatuto.

Artigo 6o - A Congregação reunir-seá ordinariamen@ uma
vez por mês, nos meses de fevaelro a junho e de agosto a
dezembro, e o(traoíüinariamente quando convocada pelo !
Diretor ou quando equerida por no mínimo um terço de '
seus membros.

$ 1o -- As convocações para as sessões ordinárias ou
o(traordinárias serão feitas, com no menino, quarenta e oito
horasde antecedência.

$ 2o - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de
convocação poderá ser reduzido, justificadamente. a critério
do Dlretor.

$ 3o - O membro, quando Impedido de comparecer. deve
justinmr a ausência e comunicar ao seu suplente.
$ 4o - Poderão ser convidadas, a juba do Presidente,
pessoas pam prestar esdarecimentos sobre assuntos
especial.

Artigo 6o -- A Congregação reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro, e o(üaordinariamente quando Convocada pelo
Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de
seus membros.

Alugo 7e : A Congregação, além das atribuições previstas
no art 39 do Regimento Gemi, compete:
1- eleger por maioria simples os nomes dos membros das
Comissões EgatuHrias e Permanentes propomos. em lota
tríplice. pelos Departamentos;
11 - aprovar os programas dos cursos de Pós-Graduação, no
âmbito de suas competências;
111 - homologar o relatório anual das aüvidades da

Alugo 7o - Compete à Congregação, além das atribuições
previ«as pelas normas superiores:
1- eleger por maioria simples os nomes dos membros das
Comissões Estatutárhs e Permanentes pmpogos, em lista
tríplice. pelos Departamentos.
11 - aprovar criação, reestwtumção ou extinção dos cursos
de llós-Graduação.
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Faculdade, elaborado pelo Dlrebr.

Arüg0 8o - A Congregação poderá criar e eleger Comissões
Transitórias e Permanentes além das já existentes, para
auxilia-la no seu trabalha.

Parágrafo único - A natureza, a composição e o
funcionamento dessas Comissões Transitórias e Permanentes

serão estabelecidos pela Congregação, respeitando-se o
princípio da renovação de seus membros.

Artigo 8o - A Congregação ou seu Presidente poderão criar
e eleger Comissões, além das já existentes, para auxilia-los
no seu trabalho.

Artigo 9o - A Congregação funcionará e deliberará com a

presença de mais da metade de seus membros, salvo em
casos detercelra convocação.
S lo - Não havendo a quorum mencionado no art. 9o, em
primeira convocação, poderá sa' feita a segunda com
intervalo mínimo de trinta minutos.

$ 2o - Persistindo a falta de número. terá lugar a terceira
convocação, admissi\el com meia hora de Intervalo após a
segunda, podendo a Congregação, então, deliberar com
qualquer número, ressalvados os casos de quorum especial.

CAPfWLO III - DO CONSELHO TÉCNICO-AOHINISTRA'rWOCApíwto 111 - Do CONSELHO TÉcNico-AoMinsrnAnvo

Artigo 9o - Cabe ao CTA exercer atribuições prwistas na
art 41 do Regimento Geral da USP e terá a seguinte
consütuíçãa:

1 - Diretor;
11 - Vice-Diretor;
111 - as Chefes de Deparbmentos;
IV - o Supervisor das Oínlcas Odontológlcas;
V - um representante docente. eleito por seus pares;
VI - um representante discente, eleito por seus pares dente
os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação, regularmente
mahculados na Unidade;
Vll - um representante dos sewldores técnicos e
admínlstraUvos, eleito por seus pares.
$ 1o - O mandato do npresentante dos docentes e dos
servidores técnicos e admlnlstraUvos será de dois anos e o
do representante dos discentes de um ano, permitida a
recondução.

$ 2o - Compete ainda ao CTA aprovar os critérios propostos
pelos Conselhos de Departamentos para seleção de
candidatos à docênda e a serviços técnicos e
administrativos.

Artigo 10 CTA exercer atribuições previstas no
art. 41 do Regimento Geral da USP e terá a seguinte
constituição:
1 - Dlrebr;
11 - Vice-Diretor;
111 -- Chefes de Departamentos;

IV - Supewlsor das Clínicas Odontológicas;

V - um representante docente. eleito por seus pares;
VI - um representante discente, eleito por seus pares dentre
os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação, regularmente
matriculados na Unidade; e
Vll - um representante dos servidores técnicos e
adminlsUativos, eleito por seus pares.
$ 1o - O mandato do representante dos docentes, dos
discentes e dos sewldores técnicos e administratixros do CTA
obedecerá ao disposto no art 40 do Regimento Geral.
$ 2o - Compete ainda ao CTA aprovar os crüérlos propostos
pelos Conselhos de Departamentos para seleção de
candidatos à docência e a serviços técnicos e
administrativos.

Artigo ll - O CTA reunir-será ordinariamente uma vez por
mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro, e extraordinariamente quando convocado pelo
Dlretor ou quando requerida por no mínimo um brço de
seus membros.

$ 1o -- As convocações pam as sessões ordinárias ou
extraordinárias serão feitas, com no mínimo, quarenta e ora
horas de antecedência.

S 2o -- Em casos excepcbnais, de urgência, o prazo de
convocação poderá ser reduzido, Justificadamente, a critério
do Diretor.

$ 3o -- O membro, quando impedido de comparecer. deve
justificar a ausênda e comunicar ao seu suplente.
$ 4o -- Poderão ser convidadas. a juízo do Presidente.
pessoas para prestar esdaíecímentos sobre assuntos
especiais.

Artigo 12 - O CTA funcionará e dellberará com a presença

de mais da metade de seus membros, salvo em casos de
terceira convocação.
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$ 1a -- Não havendo o quorum mencionado no art. 12. em
primeira convocação, poderá ser feita a segunda com
intervalo mínimo de &tnta minutos.

$ 2o - Perdgindo a falta de número, terá lugar a tencein
convocação, admissível com meia hom de intervalo após a
segunda. podendo o CÍA, então, deliberar com qualquer
número, ressalvados os casos de quorum espedal.

CAPÍTULO IV - DO D[RETOR

Artigo 10 - A competência do Diretor está prevista no art
42 do Regimento Geral.
Artigo ll - Os órgãos técnicos e administrativos da FORP.
subordinados ao Direbr. terão sua organização e
funcionamento aprovados pelo C[A.

CAPfmLO IV - DO DIRnDR

Artigo 13 - A competência do Direbr egá previra no art
42 do Regimento Geral.
Artigo 14 - Os órgãos técnicos e administrativos da f:ORP.
subordinados ao Diretor. terão sua organização e
funcionamento aprovados pelo C[A.

DO VICE-DIRETDR

Artigo 12 - Incumbe ao Vice-Díretor:
1 -- substituir o Díntor em suas faltas, impedimentos e
vacâncla até novo provimento;
11 - exercer aüjbuições delegadas pelo Dintor. nos termos
do art 42, $ 2o. do Regimento Geral;
111 - assessorar o Diretor no Intercâmbio da Unidade aom
ousas instituições.

CAPÍTULO V - DA COMISSÃO OE GRAOUAÇÃO

DO VICE-DIRETOR

Artigo 15 - Incumbe ao Vice,Díretor:
1 - substituir o Diretor em suas faltas e Impedimentos, e
suceder-lhe-á em caso de vacância, devendo-se realizar,
nesb última hipótese, eleição exclusiva para a íunçãa de
Vice-Dírebr; e
[l - exercer atribuições delegadas pe]o Diretor nos termos
do art 42. $ 2a, do Regimenü) Geral.

CAPÍWLO V - DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Artigo 13 - Cabe à CG, de acordo com o dlspogo no aR 48
do Estatuto, traçar diretrlzes e zelar pela execução dos
programas determinados pela esüutura curricular obedecida
a orlenbção geral estabeledda pelos Colegiados Superiores.

Alugo 16 - Cabe à CG. de acordo com o disposto no art. 48

do Estatuto, traçar dlrUizes e zelar pela execução dos
programas determinados pela esüutura curHcular, obededda

a orientação geral estabelecida pelos Coleglados Superiores
e o f)íqeto Pedagógico do Curso de Graduação.

Alugo 17 - A CG será constituída por:

1 -- um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, portadores no mínimo do tkulo de
Mestre, pertencentes à Unidade, aprovados por maioria
simples dos membros da Congregação, com base em nome
proposto pelo Conselho do Departamento, para titular e
suplenU, com mandato de três anos, permitida a
recondução, com a renovação dos mandatos anualmente,
pdo terço; e
11 - representantes discentes e respectiva sup;ência. eleitos
dentre os alunos de graduação, regularmente matriculados
na Unidade. correspondente a vinte por cento do total de
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano,
permitida uma recondução.

Artigo 14 - A CG será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, portadores no mhímo do titulo de
Mestn, an RDIDP, pertencentes à Unkiade, eleitos pela
Congregação com base em llsüs tríplices de nomes

propostos pelo Conselho do Departamento, com mandato de
três anos, permitida a recondução e renovando-se a
representação anualmente. pelo terço;
11 - representantes discentes e respectiva suplência. eleitos
dentre os alunos de graduação, regularmente matHculados
na Unidade, conespondente a vinte por cento do total de
docentes membros do (bleglado, com mandato de um ano,
permitida a recondução.

Artigo 15 - A CG terá um Presidente e um suplente. eleitos
por seus pares. obededdo o disposto no $ 6o do art 45do
Estatuto.

Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos, permitida a recondução.

Alugo 18 - A CG taá um Presidente e um Vice-Presidente,
obededdo o disparo nos art. 48 e 48-A do Estatuto.

Alugo 19 - O funcionamenb da CG será regulamentado
por um Regimento Intemo por ela elaborado e aprovado
pela Congregação.

Parágrafo único -- A CG exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas no Regimento de Graduação da
USP

Alugo 16 - O funcionamento da CG seta regulamenbdo
por um Regimento Inhmo por ela elabondo e homologado
pela Congregação.

CG exercera

C»fuLO VIn DA COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO

Alugo 17 - Cabe à CPG. de acordo com o disposto no art
49 do Estatuto, traçar as direüizes e zelar pela execução dos
programas de Pós-Graduação, bem como coordenar as
atMdades didático-dentíRKas peHnentes, no âmbito da
Unidade.

CAPÍmI.O VI DACOHISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO

Alugo 20 - Cabe à CPG. de acordo com o disparo no art
49 do Estatuto, traçar as diretHzes e zebr pela execução dos
programas de Pós-Graduação, bem como coordenar as
atlvidades didátlco-cientificas pertinentes, no âmbito da
Unidade.
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Afago 18 - A CF}G será consbtuída por:
1 - Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da
fORP. tendo como suplentes junto à CPG seus respectivos
suplentes nas Coordenações dos Programas;

11 - um representante docente da Unidade e respectivo
suplente, desde que credendados em programas de pós-
graduação da Unidade e pertencentes ao quadro docente da
mesma, eleitos pelos orienbdores credenciados nos
Programas de Pós-Graduação da Unidade;

111 - representantes discentes e nspectlvos suplentes,
alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-
Graduação da Unidade e não vinculados ao corpo docente da

USP, eleitos pelos seus pares. em número correspondente a
vinb por cento do total de docentes membros da CPG.

assegurado o mínimo de um representante. com mandato de
um ano, permitida uma recondução, obsewado o disposto no

l Regimento de Pós-Graduação da USP.
Parágrafo único - O mandato dos membros citados nos

incisos l e ll será de dois anos, permitida a recondução.

Aidgo 19 - A CPG terá um Presidente e um Suplente.

eleitos por seus pares dentre seus membros, em
conformidade com o disposto no Regimento de Pós-
Graduação da USP.
Parágrafo único -- O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos, penTttMda a recondução.

Artigo 21 - A CPG será constituída por:
1 -- Coordenadores das Programas de Pós-Graduação da
F:ORP. tendo como suplentes junto à CPG seus respectivos

suplentes nas Coordenações dos Programas;

11 - Caso a CPG tenha número inferior a cínoo membros.
será eleito um representante docente da Unidade e
respectivo suplente, desde que credenciados em programas
de Pós-Graduação da Unidade e pertencentes ao quadro
docente da mesma, eleitos pelos orientadores aedenciados
nos Programas de Pós-Graduação da Unidade; e
111 - representantes discentes e respectivos suplentes,
alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-
Graduação da Unidade e não vinculados ao corpo docente da
USP, eleitos pelos seus paras, em número correspondente a
vinte por cento do total de docentes membros da CPG.

assegundo o mínimo de um representante. com mandato de
um ano, permitida uma recondução, obsewado o disposto no
Regimento de Pós-Graduação da USP.
Parágnfo único - O mandato dos membros citados nos

Incisos l e ll será de dois ano%perplüda ! recondução.

Artigo 22 -- A CPG terá um Presidente e um Vice-
Presidente, obededdo o disposto no aR. 49 do Estatuto.

Arüg0 20 - O fundonamenb da CPG será regulamentado
por um Regimento Interno por ela elaborado e homologada
pela Congregação.

Parágrafo único -- A CPG exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas no Regimento de Pós-Graduação.

Artigo 23 - O funcionamento da CPG será regulamentado
por um Regimento Intemo por ela elaborado e aprovado
pela Congregação.

Parágrafo único -- A CPG exercerá as aüibulções e
responsabilidades definidas no Regimento de Pós-Graduação
da USP.

CAPfNI.O VII DA (bHISSXO DE PESQUISA CAPfTULOVII COMISSÃO DE PESQUISA

Artigo 24 - Cabe à @q traçar diretrlzes e zelar pela
execução dos projetos de Pesquisa, obedeclda a orientação
geral egabeleclda pelos Coleglados Supalores, além de:
1 -- estimular a Pesquisa em todas as aras do conhecimento,
bem como a Interdlsdplínar;
11 -- zelar pela liberdade de cHação Individual na atividade de
Pesquisa;

111 - estimular atlvldades de Inicbção Científica;
IV - promover attvtdades de pós-doutoramento; e
V - deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e
Comissões.

Artigo 25 - A CPq será constituída por:
1 -- um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, credenciados em Programa de Pós
Graduação da Unidade. em deüvo exercício e portadores, no
mínimo do títub de Doutor, pertencentes à Unidade.
aprovados por maioria simples dos membros da
C=ongregação, com base em nome proposto pelo Conselho do
DepaRamento, para titular e suplente, com mandato de três
anos, permitida a recondução, com a renovação dos
mandatos anualmenB, pelo terço; e
11 -- representantes discentes e respectiva suplência. eleitos
dentre os alunos de Pós-Graduação regularmente
matriculados na Unidade, não pertencentes ao corpo docente
da USP. correm)tendente a dez por cento do total dos
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano,

Artigo 21 - Cabe à CPq caçar diretrlzes e zelar pela

execução dos projetos de pesquisa. obededda a orientação
geral e«abelecida pelos Coleglados Superiores.

Alugo 22 - A CPq será constituída por:
1 - um representante docente de cada DepaRamento e
respectivo suplente. em efetivo exercício e portadores, na
mínimo do tfhlo de Doutor, em RDIDP, pertencentes à
Unidade, eleitos pela Congregação com base em listas
trípllces de nomes propostos pdo Conselho do
Departamento, com mandato de três anos, permitida a
recondução e renovando-se a representação anualmente.
pelo terço;
11 - representantes discentes e nq)ectlva suplência. eleitos
dentre os alunos de Pós-graduação regularmente
matriculados na Unidade. não pertencentes ao corpo docente
da USP, correspondente a dez pa' cento do total dos
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano,
assegurado o dIreIto de voto aos alunos que soam docentes
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da USP, permlüda a recondução. assegundo o direito de voto aos alunos que sejam docentes
da USP, permitida uma recondução.

Artigo 23 - A CPq terá um Presidente e um Suplente,
eleitos pebs seus pares, obedecido o disposto no $ 6o do art
45 do Estatuto. Alugo 26 - A a)q terá um Presidente e um \alce-Presidente.

obededdo o disposto no art. 50 do Esütuto.
Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos, permlüda a recondução.

Alugo 27 - O funcionamento da CPq será regulamentado
por um Regimento Interno, por ela elaborado e aprovado
pela Congregação.

Parágrafo único - A CPq exercerá as aüibulções e
responsabilidades definidas em Resolução da USP.

CAPtIULOVIII DACOHISSÃO OE CULWRA E EXnNSÃO

UHIVERSnÁRIA

Alugo 28 - Cabe à CCEx caçar diretrlzes e zelar pela
execução dos programas de cuttum e o(tensão, obedeclda a
orientação gemi estabeledda pelos Colegiados Superions.

Artigo 29 - A CCEx será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, em efetivo exerddo e paradores, no
mínimo do título de Mestre, peRencentes à Unidade.

maioria simples dos membros da

Artigo 24 - O funcionamento da CPq será regulamentado
por um Regimento Intemo, por ela elaborado e homologado
pela Congregação.

CAPÍWI.OVIII DA COMISSÃO DE CULWRAE EXnNSÃO

UNIVERSnÁRIA

Artigo 25 - Cabe a CCEx traçar direi'izes e zelar pela
execução das programas de cultura e extensão, obedeclda a
orlenhção geral e«abelecida pelos Colegiados Superiores.
Antigo 26 - A CCD( seta constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplenh, em efetivo exeldt:io e portadores, no
mínimo do títub de Mestn. em RDIDP, pertencentes à
Unidade. eleitos pela Congregação com base em listas
tríplices de nomes propostos pelo Conselho do
Departamento, com mandato de três anos, permitida a
recondução e renovando-se a representação anualmente,
peloterço;
11 - representantes discentes e respediva suplêncla. eleitos

dentre os alunos matriculados, nos Cursos de Graduação e
de Pós-graduação da Unidade. neste último caso não
vinculados ao corpo docente da USP. correspondente a dez
por cento do total de docentes membros do Colegiada, com
mandato de um ano, permitida a recondução, assegurado o
dinito de voto aos alunos que soam também membros do
corpo docente da USP.
Alugo 27 - A CCEx terá um Presidente e um suplente.
eleitos pelos seus paresí obedecendo ao disposto no $ 6o do
art 45 do Esbtuto.

Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu

.Spllnte será de dol! ano%p:rmitida a recondução.

aprovados por maioria simples dos membros
Congregação, com base an nome proposb pelo Conselho do
Departamento, para titular e suplente, com mandato de três

anos, permkida a recondução, com a inovação dos
mandatos anualmente. pelo terço; e
11 - representantes discentes e respectiva suplência, eleitos
dentre os alunos matriculados, nos Cursos de Graduação e
de Pós-graduação da Unidade, neste último caso não
vinculados ao corpo docente da USP. correspondente a dez
par cento do total de docentes membros do Colegiada, com
mandai de um ano, pemlltida uma recondução, assegurado
o direito de voto aos alunos que sejam também membros do
corpo docente da USP.

Artigo 30 - A CCEx terá um Presidente e um Vice-

Presidente. obedecido o disposto na art. 50 do Estatuto.

l Alugo 31 : O funclonamenU) da CCb( será regulamentado
Artigo 28 - O hinclonamenü) da CCEx será regulamentado l por um Regimento Interno elaborado por ela e aprovado l
por um Regimento Intemo elaborado por ela e homologado l pela Congregação. l
pela Congregação. l Parágrafo único - A CCEx exercerá as atribuições e

responsabilidades definidas em Resolução da USP.
TÍTULO in - DOS DEPARTAMENTOS

Artigo 29 - Os órgãos de Direção dos Departamentos e sua
competência estão previstos nos artigos 52 e 53 do Estatuto

e regulamentados nos artigos 43 a 46 do Regimento Geral.

TfIULO m - DOS DEPARTAMENTOS

Sup6mido.

Artigo 32 - A condituição do Conselho do Departamento
inclui:
1- todos os Professores nüulares; e
11 - Professores Assuiados, em concordância com o disposto
no art 54 do Estatuto, no que couber;
111 - Professores Doutores, em concordância com o disposto
no art 54 do Estatuto, no que muber;
IV - um Assistente; e
V -- um Auxiliar de Ensino.
VI - Representação Discente, em concordância com o
disposto no art 54 do Estatuto, no que couber, deverá ser.

Artigo 30 - A constituição do Conselho do Departamento
está prevista no att 54 do Estatuto, seus Indsos e
parágrafos, Incluindo-se todos os professores titulares.
Parágrafo único - A representação discente a que se refere o
incisa VI do art 54 do Estatuto deverá sa, no mínimo, de um
estudante dos cursos de Graduação ou de Pós-Graduação da
Unidade.
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no mínimo, de um estudantes eleito a partir do conjunto dos l
estudantes matriculados no curso de Graduação da Unidade l
e no Programa de Pós-Graduação ao qual pernnce "I
Vll - um representante e respectivo suplente dos servidores
técnicos e administrativos lotados no Departamento, desde
que o número de servidores latadas no Departamento seja
maior que quatro e seu número total corresponda a mais da
que 10% do número total de servidores docentes do
respectivo Departamento.

Parágrafo único - O mandato dos representantes do
Conselho do Departamento obedecerá ao disposto no art 54
do Estatuto.

Alugo 31 -- Além do disposto no aR 45 do Regimento Gemi,
compete ainda ao Conselho do Deparbmento:
1 -- elaborar lista tríplice com os nomes dos docentes

sugeridos para representar o Departamento, como 'Htular ou
Suplente, em cada uma das Comissões Estatutárias e
Permanentes;
11 - aprovar os relatórios IndNiduais quinquenais dos
docentes do Departamento, como previsto no art 104 do
Estatuto;

111 - estabelecer os critérios para a seleção dos alunos
monitores;
IV - propor aa CTA critérios para seleção de candidatos a
cargos e funções docentes e a funções técnicas e
administrativas;

V - elaborar o Regimento Interno do Departamento, que
deverá ser homologado pela Congregação.

ATHga 32 - O Conselho do Departamento nunlr-se-á em
sessões ordinárias, regulamentadas peb seu Regimento
Inferno, e extraordinariamente. quando convocado pelo
Oiefe ou por um terço de seus membros.

Artigo 33 -- Compete, ainda. ao Giefe do Departamento
elaborar o relatório de reavaliação quinquenal de lidos os
seus docentes. no que se refere às atividades de ensino,
pesquisa e extensão de sewlços, em atendimento do art 104
do Estatuto, submetendo-o à aprovação do Conselho do
Departamento e encaminhando-o a seguir à Diretoda.

'IITULO IV- DO EMaNa
Antigo 34 - O ensino na FORP será mlnlstndo em Cursos
de Graduação, Pós-Graduação, Extensão Universitária e
outros, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do

1. Esbtuto e nos aMgos 62 a 117 do Regimento Geral.
ArtIgO 35 -- A coordenação didática do Curso de Graduação
da FORP será exenlda pela CG, em confomlldade com o
disposto no art 48 do Egatuto.
Parágrafo único - O aluno de Graduação deverá obter o total

dos créditos acadêmlcos no prazo estabelecido na estrutura
curricular do curso, de acordo com o Incisa ll do aR 76 do
Regimento Gaal.

Ardg0 36 - A coordenação dldático-cient#ica dos Cursos de
Pós-Gnduação será exercida pela CPG, em conformidade
com Q att 49 do Estatuto.

Parágrafo único -- Os Regulamentos dos Cursos de Pós-

Graduação deverão ser apreciados pela (bngregação antes
de serem submetidos à aprovação pelo CoPGr.
Artigo 37 -- Os Cursos de E)ctensão Universitária. destinados

à Especialização, aperfeiçoamento, Atualização e Difusão de
conhecimentos na área Odontológlca, poderão ser of«eddos

Artigo 33 - Além do disposto no art. 45 do Reglmenta
Geral, compete ainda ao Conselho do Departamento:
1- aprovar os relatórios individuais dos docentes do

Departamento, referentes às atlvidades de Ensino. Pesquisa.
Extensão e Gestão:

11 - estabelecer os aitérios que disciplinam o recrutamento e
o regime de athldades dos monitores;
111 - elaborar o Regimento Interno do Departamento, que
deverá ser homologado pela Congregação; e
IV - cumprir e fazer cumprir as determinações que Ihe foram
atribuídas pelo Estatuto do Docente.

Artigo 3+ Conselho do Deparhmento reunir-se-á em
sessões ordinárias, regulamentadas pelo seu Regimento
Interno, e extmardinariamente. quando convocada pelo
Chefe ou por um terço de seus membros.

Suprimido.

TíWLO IV -- Do Eusmo

Artigo 35 - O Ensino na f:ORP será ministrado em Cursos

de Graduação, Pós-Graduação e Extensão Unlvenitária. de
acordo com o disposto nos ans. 59 e 60 do Estatuto e nos
ans. 62 a 117 do Regimento Geral.

Artigo 36 - A coordenação didática do Curso de Graduação
da FORP será exercida pela CG, em conformidade com a
disposto no art.48 do Estatuto.

Artigo 37 - A coordenação didático-científica dos Cursos de
Pós-Graduação será exercida pela OG. em conformidade
com o art. 49 do Estatuto.

Parágrafo único - Os Programas de Pós-Graduação deverão
ser regidos por Regulamentos próprbs, aprovados pela
Congregação e pelo CoPGr.
Artigo 38 - Os Cursos de Extensão Universltáda. destinados
à Espedalkação, Aperfeiçoamento, Atualização e Difusão de
conhedmentos na alba Odontológica. poderão ser
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pelos Departamentos, na forma prevista nos artigos 118 a
120 do Reglmenb Geral.

oferecidos, na forma prevista nos aMgos 118 a 120 do l
Regimenb Gemi, obededdas as normas de funcionamento
constantes do Regimento de Cultura e Extensão Universitária
da USP.

Artigo 38 - A FORP poderá oferecer curso
especialização, de longa duração, por decisão
Congregação, ouvida a CCEx,
funcionamento constantes do
E>(tensão Universitária da USP.

Artigo 39 - A F=ORP qualificará candidatos para outorga dos
seguintes Diplomas, Htulos ou Certificados:
1- diploma de Cirurgião-Dentista;
11 -- títulos de;
a) Mestre;
b) Doutor;
c) Uvn-Oocente.
111 - ceRifícados de:

a) aprovação em disciplina;
b) conclusão em Cursos de E>(tensão Univasítárla;

c) condusão em outros cubos aprovados pelos órgãos
compehntes.

poderá oferecer curso de
duração, por decisão da

obedecidas as nomias de

Regimento de Cultura e
Suprimido.

Artigo 39 - A FORP qualiRcará candidatos para outorga dos
seguintes Dlplomasl Htulos ou Certificados:

1- dipbma de Bacharel em Odontologla;
11 - tiüilos de:
a) Messe em Ciências;

b) Doutor em aênchs; e
c) LMe-Docente.
111 dos de:

a) aprovação em disciplina;
b) conclusão em Cursos de Extensão Universitária; e
c) condusãa em outros cursos e aüvidades acadêmicas

aprovadas pelos órgãos competentes.

ThULO V - DO CORPO DOCENTE Ttrui.a v - Do CoKpo Domem

CAPÍWI.a 1- DA ATIWDAOE DOCEI{TE CAPÍTULO 1 - DA ATIVIDADE DOQHTE

Artigo 40 admissão de Auxiliares de Ensino e
Assistentes será feita mediante proposb devidamente
justiRmda do Deparbmento interessado ao CIA

Artigo 40 -- As atividades docentes na USP regem-se pelo
disposto no Esbtuto do Docente.

SEÇÃO 1 -- CONCURSO PARA O CARGO OE PROFESSOR DaU'rOR SEÇÃO 1 - CONCURSO PARA O CAGO OE PROFESSOR DOUTOR

Artigo 41 - O concurso para provimento do cargo inicial da
canelra docente far-se-á nos termos das disposkões dos
aNgos 77 a 79 do Estatuto e das artigos 132 a 148 do
RegímenU) Geral, publicando-se o edital no Diário Oficial do
Estado, procurando-se também dar ampla divulgação em
outros meios de comunicação.

Parágrafo único - As inscrições para os concursos aos cargos
de Professor Doutor serão abertas pelo prazo de 60
(sessenb) dias.
Artigo 42 - As provas para o concurso referido no alugo
anhrlor serão realizadas de confomidade com os arUgos
135 a 137 do Regimento Geral, podendo ser feitas em duas
fases, de acordo com a proposta do G)nselho do
[)epartamento e aprovada pe]a Congregação, devendo essa
disposição constar do edital de abertura do concurso.

l$ 1o - As provas pam o concurw de Professor Doutor
realizado em uma unia fase constam de:

1 - julgamento do memorial com prova pública de arguição;
11- prova dldáüca;
111-- prova prática.
$ 2o - As provas pam o concurso de Professor Doutor
realizado em duas fases constam de:

1 - prova escrita(eliminatória);

11 - julgamento do memorial com prova pública de aQuição;
111 -- prova didáüa;
lv - prova prática.
$ 3o - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira
será eliminatória e deverá consistir em prova escrita.
obedecidas os termos do art 139 do Regimento Geral da

$ 4o - A Comissão Julgador apresentará, em sessão
pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova escrih

USP

Artigo 41 - O concurso para provimento do cargo inicial da
carreira docente far-se-á nos termos das dispogções dos
ans. 77 a 79 do EstaUto e dos atts. 132 a 148 do Regimento
Gemi.

Parágnfo único -- As Inscrições para os concursos aos cargos
de Professor Doutor serão abertas pelo prazo de 30(trinta) a

90(noventa) dias, a critério do DepaRamento.

Alugo 42 - As provas pam o concurso referido no artigo
anterior serão realizadas de conformidade com os artigos
135 a 137 do Regimento Geral, podendo ser feitas em duas
fases, de acordo com a proposta do Conselho do
Departamento e aprovada pela Congregação, devendo essa
disposição consbr do edital de abertura do concurso.
$ 1o - As provas pam o concurso de Professor Doutor
realizado em uma única fase conshm de:

com

1 -- julgamento do memorial com prova publica de arguição;
ll--prova didática; e
111 - prova píátíca.
$ 2o - As provas para o concurso de Professor Doutor
realizado em duas fases constam de:

1 - prova escrM(eliminatória);
11 - julgamento do memorial com prova publica de arguição;
111 - prova didáüca; e
IV - prova prática.
$ 3o -- Se o concurso se processar em duas fases, a primeira

será eliminatória e deverá consigír em prova escrita,
obededdos os termos do art. 139 do Regimento Geral da
USP

$ 4o - A Comissão Julgador apresentará, em sessão

pública, as noüs recebidas pelos candidatos na prova escriU
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eliminatória. sendo eliminado do concurso o candidato que
obtiver nota menor do que 7,0(sete) da maioria dos
membros da Comissão Julgadora.

$ 5o - O candidato poderá propor a substituição de pontos
imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir. de plano,
abre a procedência da alegação.

eliminatória, sendo eliminado do concurso o andidato que
obtiver nota menor do que 7,0(sete) da maioria dos
membros da Comissão Julgadora.
$ 5o - O candidato poderá propor a substituição de pontos
imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa da
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decldirí de plano,
sobre a procedência da alegação.
$ 6o - O "moda/s /ãclen(#í os materiais e os instrumentais
necessários para realização da prova prática serão propostos
pelos respectivos Conselhos de Departamento e constarão
do edital de aberhra do concurm.

Artigo 43 - As notas das provas do concurso para Professor
Doutor terão os seguintes pesos:
$ 1o - Sendo o concurso realçado em uma unia fase:
1 - julgamento do memorial com prova pública de argülçao --

Arüg0 43 -- As notas das provas do concurso para Professor

Doutor terão os seguintes pesos:
$ 1o - Sendo o concurso realizado em uma única fase:

1 - Julgamento do memorial com ptow pública de argulção --

11 - prova didática - 3;
[ll - prova prática -- 3.
$ 2o - Sendo o concurso realizado em duas fases:

1 - prova escrita eliminatória - l;
11 - Julgamento do memorial com prova publica de argulção

111 - prova didática - 3;
IV- prova prática - 3.

SEÇÃOII NCURSO PARA O CARGO OE PROFESSORTmIUR

Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo de
Professor Titular far-se-á nos termos (fo art 80 do Estatuto e
dos artigos 149 a 162 do Regimento Gemi, publicando-se a
edital no Diário Ofidal do Esbdo e dando-se dele ampla
divulgação em outras órgãos de comunicação.

Artigo 45 -- As notas das provas do concurso pan Professor
'ntular, terão os seguintes pesos:

1 - Julgamento de títulos - 4;
11 - prova pública oral de erudição - 3;

111 - prova pública de argulção - 3.

Artigo 46 -- Na prova pública de argulção e no Julgamento

de títubs, os membros da Comissão Julgadora analisarão a
regulaHdade e relevância da produção do candidato, medida
pela prqeção de suas atlvidades clendflcas, dldáticas, de
extensão e admlnisüatlvas, bem como pela formação e
orientação de discípulos. obsewado o disparo nos incisos a
seguir:

1 - a duração da argulção não excederá a trinta minutos par
examinador, cabendo Igual tempo ao candidato para as
resposbs. Havendo concordância entre o examinador e o
candidato, poderá ser estabelecido diálogo entre ambos,
observado o prazo global de sessenta minutos.

11 - no julgamento dos títulos deverão prevalecer as
atlvldades desempenhadas nos cinco anos anteriores à
Inscrição.

4;

3;

11 - prova didática - 4; e
111 - prova prática - 2.
$ 2o -- Sendo o concurso realizado em duas fases:
1 -- prova escrita eliminatória - l;

11 - julgamento do memorial com prova pública de argüição

111-- prova dídática -3; e
IV - prova prática - 2.

SEÇÃO II CONCURSO PAGÃO CARGO DE PROFESSORTTWUR

4;

Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo de
Professor Titular far-se-á nos termos do art. 80 do Estatuto e
dos ans.149 a 162 do Regimento Geral.

Artigo 45 - As notas das provas do concurso para Professor
ntular, terão os seguintes pesos:

1 -- julgamento de títulos - 4;
11 -- prova pública oral de erudição - 3; e
111 ova pública de arguição- 3.
Artigo 46 - Na prova publica de argulção e no julgamento
de títulos, os membros da Comissão Julgadora analisarão a
regularidade e relevância da produção do candidato, medida
pela projeçao de suas atividades cientínKas, didáticas, de
o(tens8o e administrativas, bem como pela formação e
orientação de discípulos, observado o disposto nos incisos a
seguir:
1 -- a duração da arguíção não excederá a trinta minutos por
examinador, cabendo Igual tempo ao candidato para as
respostas. Havendo concordância entre o examinador e o
candidato, poderá ser estabelecido diálogo enb'e ambos,
observado o prazo global de sessenta minutos.
11 -- no julgamento dos títulos deverão prevalecer as
atlvidades desempenhadas nos cinco anos anteriores à
Inscrição.

SEÇÃO III -- CONCURSO DE LWRE-DOCÊNCIA

Aítig0 47 - O concurso de Livre-Docência far-se-á nos
termas dos aRlgos 81 a 83 do Estatuto e dos artigos 125 a
129 e 163 a 181 do Regimento Gemi.

AlUgO 48 - Nos meses de dezembro, a Congregação
estabelecerá dois períodos de inscrição pam a Uvre-
Docêncla. a vlgomr no ano seguinte, publicando-se o edital
no DIárIo Oficbl da Estado e dando-se dele ampla divulgação

SEÇÃO III CONCURSO OE LIVRE-DOCÊNCIA

Artigo 47 -- O concurso de Livre-Docência far-se-á nos
termos dos ârts. 81 a 83 do Estatuto e dos ans. 125 a 129 e
163 a 181 do Regimento Gemi.
Artigo 48 - A Inscrição será realizada uma vez ao ano pelo
p«iodo de 30 (trinta) dias, contados a partir do lo dla útil da
mês de janeiro.

$ 1o . A Congregação aprovalÍ.os plggramas das disciplinas
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por ouros meios de comunicação.
$ 1o -- Na mesma sessão, serão aprovados as programas das
disciplinas ou conjunto de dIscIplInas sob a responsabilidade

de cada um dos Departamentos, que savirão de base para o
concurso.

$ 2o - Todas as disciplinas ministradas pelo Departamento
serão incluídas no concurso, cabendo à Congregação decidir,
por proposta dos Departamentos, se elas constarão como
programas independentes ou se integrarão programas de
conjunto de disciplinas.

$ 3o - A inscrição ficará aberta pelo perfbdo de quinze dias
durante o mês de janeiro e quinze dias no mês de julho, e o
concurso deverá realizar-se no pnzo compreendido entre
pinta e cento e vinte dias, a contar da homologação da
inscrição pela Congregação.

$ 4o -- O candidato fará a sua inscrição na disciplina ou
conjunto de disciplinas. conforme programação do concurso
pertinente.

ou coNunto de disciplinas sob a responsabilidade de cada
um dos Deparümentos, que servirão de base para o
concurso.
$ 2o -- Todas as disciplinas ministradas pelo Departamento
serão Incluídas no concurso, cabendo à Congregação decidir.
por proposta dos Departamentos, se elas consbrão como
programas independentes ou se integrarão programas de
conjunto de discidinas.

Artigo 49 - A prova de avaliação dldáUca. prevista no item
IV do art. 82 do Egatuto da Untvergdade, consistirá em
aula, em nível de PÓs-Graduação, e será realizada nos
termos do que dispõe o Regimento Geral da USP. em seu art
156 e seus parágrafos.

ArHgo 50 - As notas das provas do concurso para Uvm-
Docêncía terão os seguintes pesos:

1 - prova escrita - l;
11 - defesa de tese ou de texto que sistematke criticamente
a obm do candidato ou parte dela -- 3;
111 - julgamento do memorial com prova pública de arguição

4; e

Artigo 49 -- As notas das provas do concurso para Uvre-
Docência terão os seguintes pesos:

1 -- prova escrita - l;
11 - defesa de tese ou de texto que sistematize aiücamente
a obra do candidato ou parte dela - 3;
111 - julgamento do memorial com prova pública de argulção

4}
IV - avaliação dídátíca - 2. IV -- avaliação didática - 2.

TfWLO VI- DO CORPO DISCENTE TÍmID VI - DO CORPO DISCENTE

CAPÍWI.O I DISPOSIÇÕES GERnS

Artigo 50 - O corpo discente é constituído pelos esUdantes
l regulamiente matriculados na FORO de acordo com o titulo

Vll, capítulo 1, do Regimento Geral.

Artigo 51 -- O regime dlsdpllnar obedecerá ao disposto no
art 4o das Disposições transitórias do Regimento Gemi.

CAPfWLO II -- DOS AI.USOS MOHrOMS

CAPÍWLO 1-- DISPOSIÇÕES GERnS

Alugo Sl- O corpo discente é consütuho pelos estudantes
regularmente matHculados na IDRP de acordo com o art.
203 do Regimento Geral. .
Artigo 52 - O regime disciplinar obedecerá ao diqosto no l
art. 4o das Dispogções transitórias do Regimento Geral.

CAPÍWLO II -- DOS ALUNOS MONnORES

Arbgo S3 - A monltoria dos cursos de graduação poderá l
ser exerdda por alunos mabiculados nos cursos de
Graduação e de Pós-Gnduação, obedecendo ao disposto nas
artigos 208 e 209 do Regimento Geral da USP.
Artigo 54 -- Os alunos de Graduação ou de Pós-aaduação
poderão exercer monihria. desde que tenham rendimento
escolar saü«atórlo e demonstrem suficiente conhedmento
da matéria. No caso de disciplinas pré-clínicas, clínicas e
naquelas de conhecimento específico da área de l
Odontologla. o aluno deverá estar regularmente matriculado
na Unidade.

$ 1o - As necessidades, funções e avaliação de desempenho
da monitoria serão definidas e aprovadas pela Comissão de
Graduação.

$ 2o - O recrutamento de alunos monitores será feito entre l
alunos que tenham gdo aprovados na disciplina ou

l disciplinas reladonadas com as atividades da monibria.
$ 3o - O regime de aüvidades do monitor. incluindo
atividades de Ensino, Pesquisa e Exbnsão Untversiüria. será

estabeleddo pelo Departamento responsável pela disciplina.

'''17'

Artigo 52 -- A monitoria dos cursos de graduação poderá
ser exercida por alunos maüículados nos cursos de
graduação e de pós-graduação da Unidade, obedecendo ao
disposto nos artigos 208 e 209 do Regimento Geral da USP.

Alugo 53 - Os alunos de graduação ou de pós-graduação
poderão exercer monitoria, desde que tenham rendimento
escolar satisfatório e demonstrem suficiente conhecimento
da matéria.
S lo - As necesgdades, ftlnções e avaliação de desempenho
da monltoria serão definidas e aprovadas pela Comissão de
Gnduação.
$ 2o - O recrutamento de alunos monitores será feito entre
alunos que tenham sido aprovados na disciplina ou
disciplinas relacionadas çom as atividades da monitoria;
$ 3o -- O regime de aüvidades do monitor. incluindo
atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. será

estabeleddo pelo Departamento responsável pela disddina.
$ 4o - O aluno poderá exercer somente uma função de
monitora durante o período letlvo.



15
Proposta deAlteração Regimento FORO/usP- 11

$ 4o -- O aluno poderá exerxn somente uma função de
monitoria durante o peribdo lesivo.
Artigo 55 - A seleção dos alunos monitores será'feita
mediante provas específicas, nas quais danonHem
capacidade de desempenho nas atlvldades técnico-didáücas

da disciplina, a critério do Conselho do Departamento.
$ 1o - Os Chefes de Departamento providenclarão a
abertura de concursos Intemos, esübelecendo em edital o
período de Inscrição, área de atuação e provas exigidas.
$ 2o - As provas referidas neste artigo serão elaboradas,
realizadas e julgadas a critério do Conselho do Departamento
junto ao qual o candidato desempenhará suas funções.
Artigo S6 - Aos alunos monitores cabe auHliar os docentes
responsáveis pela disciplina em atividades técnico-didáticas,
findo vedado atribuir-lhes ativldades docentes.

Parágrafo único -- A Univenldade poderá Instituir bolsas para
os alunos monitores.

Artigo 57 - O Departamento aprovará a Inscrição, avaliará
os relatórios e expedirá certificado relativo ao efetiva
exercho da monitoría.

Artigo 54 - A seleção dos alunos monitores será feita
mediante provas específicas, nas quais demonstrem
capaddade de desempenho nas atividades técnico-didáticas
da disciplina, a juízo do Conselho do Departamento.
$ 1o - Os Chefes de Departamento pravidenclarão a
abertura de concursos internos, estabelecendo em edital o
período de inscrição, área de atuação e provas exigidas.
$ 2o - As provas referidas neste artigo serão elaboradas,
realizadas e julgadas a critério do Conwlho do Deparümento
junto ao qual o candidato desempenhará suas funções.
Artigo 55 - Aos alunos monitores Incumbe auxiliar os
docentes nsponsávels pela disciplina an atividades técnico-
didáücas, sendo vedado atribuir-lhes atividades docentes.

Parágrafo único - A Unlvenídade poderá Instituir bolsas para
os alunos monitores.

Artigo 56 - A Unidade expedirá um certificado relativo ao
efetivo exercício da monitoria.

TIntO VII= DAS ELHÇÕES

CAPÍTULO I ELHÇÕES DOS DIRIGENnS DA FORO

ArtIgO 57 - As eleições para Dlretor e Vice-Diretar serão
realizadas mediante o procedimento estabeleddo no art 46
do Estatuto, observadas as disposições concernentes às
substituições e critérios de elabonção das listas tríplíces
previstos nos amigos 210 a 212 do Regimento Gemi

Artigo 58 - Os Chefes e respectivos Suplentes da Chefia
dos Departamentos, serão eleitos de conformidade com o art

58 do Estatuto da USP. observado o disposto nos arUgos
213, 214, 259 e 260 do Regimento Geral da USP.

CAPÍTULO II ELHÇÓES PARA REPRESENTAÇÃO NOS ÓRGÃOS
COLEGIADOS

Suprimido

Suprimido

Suprimido.

Suprimido.

Suprimido

SuprimidoSEIXO I ELnÇÕESOAS CATEGORIAS DOCENnS

Artigo 59 - As eleições dos representantes das categorias
docentes procesnr-se-ão:

1 - para o Conselho Universitário, conforme dispõem os
aHgos 215 a 218 do Regimento Geral;
11 - para os Golegiados da FORP/ consoante os artigos 219 a
221 do Regimento Geral.

Suprimido.

SEÇXO II- DEFIAH ELUÇÕES

Antiga 60 - As eleições para a representação do corpo
discente. dos sewidores técnicos e administrativos e dos
antigos alunos observarão os preceitos dos arUgos 222 a 240
do Regimento Geral.

I'TtwLO VIH-'DAS DxcNioAOES UNWERSiTÁRIAS, PnÊnias E
HOMENAGENS

Alugo 61 -- A Congregação poderá propor ao Ganselho
Universitário, fundamentadamente. a concessão do título de
Doutor Honoris Causa. a personalidades nadonals ou
estrangeiras, satisfeitos os requisitos do art 92 do Estatuto.

Artigo 62 - A FORP poderá conceder o título de Professor
EméHto, mediante aprovação de dois terços dos
componentes da Congregação, a seus professores
aposentados que se hajam distinguido por aUvidades
dldáücas e de pesquisa. ou contribuído, de modo notávd.

l para o progresso da Universidade.

Alugo 63 - A FORP poderá conceder. a aÍtérlo da

Suprimido

Suprimido.

TÍTULO VII DOS PRÉMIOS E HOMENAGENS

Suprimido.

Artigo 58 - A f:ORP poderá conceder o título de Professor
Emérito, mediante aprovação de dois terços dos
componentes da Congregação. a seus professores

aposentados que se hajam distinguido por ativídades
dtdáticas e de pesquisa, ou contrlbuklo, de modo notável,
para o progresso da Universidade.

Antiga 59 - A F:ORP poderá conceder. a critério da
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Congregação, prêmlos a alunos que se tenham destacado no
Curso de Graduação ou em algumas de suas disdplinas.

Alugo 64 - A título de gratidão, Incentivo e exemplo, a
F:ORP poderá, a critério da Congregação, prestar
homenagens a seus docentes e funcionários, alvos ou
inaüvos.

Congregação, prêmios a alunos que se tenham destacado no
Curso de Graduação ou em algumas de suas disciplinas.

ATUg0 60 - A Htulo de graUdão, incentivo e exemplo,
F:ORP poderá, a attérlo da Congregação, prestar
homenagens a seus servidores docentes e servidores
técnicos e administrativos, ativos ou inaüvos.

TÍTULO VIVI - DISPOSIÇÕES GERnS

Artigo 61 -- O uso do nome da FORP e seus símbolos, bem
como indicação de seus Departamentos, para qualquer Him
comerdal ou publicação de qualquer natureza que não seja
oficial, salvo em trabalho cientíRco realizado pelo corpo
docente, somente será permitido mediante autorização
prévia concedida pela Direção da Unidade e de acordo com
as nomlas da USP relacionadas ao tema.

Alugo 62 - A reavaliação quinquenal das atividades
docentes. como preceitua o art. 104 do Estatuto, será feio
de acordo wm as normas estabeleddas pela Comissão
Pemlanente de Avaliação, mencionada no art. 202 do
Regimento Geral, bem como em atendimento às
determinações do EstaUto do Docente.

a

TÍTULO IX - DIeOHÇÕES GERAL

Afago 65 - A reavaliação quinquenal das ativldades
docentes, como preceitua o art 104 do Egatuto, será feita de
acordo com as normas esbbelecldas pela Comissão
f)ermanente de Avaliação, mendonada no art 202 do
Regimento Geral.

Artigo 66 -- São vedadas as acumulações de:
1 -- Presidência de Comissões Egatutárlas e Permanentes;
11 -- Presidência de Comissões Egatuürlas e Pemlanentes,
com a SupeMsão das Clínicas Odontológlcas;

111 -- Prestdêncta de Comissões Eãatutárias e Permanenüs, e
Superxrisão das Clínicas Odontológicas com a Olefia do
Departamento;
IV -- Presidência das Combsões de Graduação, Pesquisa e
Cultura e E)(tensão, Supervisão das Clínicas Odonüológicas e
CheHn do Departamento, com a Coordenação de filogramas
de Pós-Gnduação.

Artigo 67 - A criação de Núcleos de Apor ao Ensino,
pesquisa e à cultura e extensão poderá ser proposta por
grupo de docentes e pesquisadores de dois ou mais
Departamentos, conforme previsto no art 7o do Estatuto,
obsewado o disposto nos artigos 53 a 61 do Regimenb
Geral e em normas superiores.
Artigo 68 - A partldpação em reuniões de órgãos
colegiados, pan quaisquer de seus membros, é considerada
atividade prioritária.
Alugo 69 - Os casos omissos dele Regimento seixo
resolvidos pelo Diretor, ouvida a Congregação.

à l

Suprimido.

Alugo 63 -- A criação de Núcleos de Apoio ao Ensino, à
fiesquisa e à Cultura e E>(tensão seguirá as normas da USP
relacionadas ao tema.

Artigo 64 -- A participação em reuniões de órgãos
colegiados, pam quaisquer de seus membros, é considerada
abvidade prioritária.

l AlUgO 65 -- Os casos omissos deste Regimento serão
resolvidos pela Direção da Unidade. ouvida a Congregação.

'l"""""""''TtTU.o ii- Oisposlçóes TRANSnÓRIAS

Artigo lo - A fORP aplicará, no que couber, o constante do
'Htulo IX -- Disposições Transitórias - do E«atuto e do

Regimento Geral.

Artigo 2o - Em até cento e oitenta dias, após a vlgênda
deste Regimento, deverão ser submetidos à apreciação da
Congregação os Regimentos dos Departamentos, das
Comissões E«atutárias e Permanentes, do Conselho de

J

TfWLO X DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo lo -- A FORP aplicará, no que couber. o consente do
'Htulo X - Disposições Transitórias -- do Estatuto e do
Regimento Gaal.

Artigo 2o -- Em até cento e oltenb dias, após a vigência
deste Regimento, deverão ser submetidos à apreciação da
Congregação os Regimentos dos Departamentos, das
Comissões Estatutárias e Permanentes, do Conselho de
Clínicas e do Comitê de Ética em Pesxlulsa.

Comissões E«atutárias e Pemtanentes, do

Clínicas e da Comissão de Relações Intemadonais, para
adequação a este Regímenb.

Afago 3o -- O Regimento da Unidade poderá ser emendado
a qualquer tempo, por deliberação da maioria absoluta dos
membros da Congregação, entrando em vigor após
aprovação do Conselho Universitário.

Parágnfo único -- Quando, por meio de dedsões de órgãos
superiores, ocornrem alterações no Estatua) ou no
Regimento Geral, este Regimento terá sua redação alterada

em

Suprimido.
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em consonância. por deliberação da Congregação

Prof. Dr. Ricardo Gariba Silva (Presidente)

Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato da Silvo

Prof. Dr. Jorre Esquíche León

Prata. Dra. Mana Cristina Borsat-

Prof. Dr. pichel Reis Messora

Prata. Dra. Simone Cecílio Hallak Regalo

Sra. Glauce Della Rosa

Sra. Juliana Godoi de Oliveira Salva (Secretária)
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PROCURADORIA
GERAL

UNIVERSIDADE DE SÁO PAULO

PG. X. n1 00002/2021

PROCESSO No: 2012.1.00738.58.5

INTERESSADO: FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - FORP

ASSUNTO: Análise de regimento - Alteração de
regimento de Unidade. Art. 39. inc. 1. do
Regimento Geral. Art. 102, S lo. do Estatuto.
Necessidade de esclarecimento sobre o quórum
de aprovação. Restituição à Unidade.

COTA

1 . Trata-se de proposta de alteração do Regimento da Faculdade

de Odontologia de Ribeirão Preto - FORP (baixado pela Resolução n.
6589/2013).

2. Em informação sem numeração de folhas Q datada de
18.12.2020, a Unidade atesta genericamente que sua Congregação

"aprovou' a proposta em sua 435' sessão.

3. O art. 39, inc. 11. do Regimento Geral exige, para que sqa

proposta a alteração do Regimento de Unidades, a aprovação pela
respectiva Congregação por maioria absoluta de seus membros. Desse

modo, a atual instrução dos autos não permite vorificar se referido requisito
formal foi atendido ou não.

l Regimento Gemi
'Algo 39 - À Congregação compete:
' aprovar. por maioria absoluta, o nglmento da Unidade 8 suas modmcaçóes:

NN. 2021.02.000002, Página: l do 2

Rua da Rohorla, 374, 2' andar, Cidade Unlvenltárla - CEP 550B220. São Paulo-SP - Fine: (11)3091-3408 ' '
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4. Por oportuno, esclareço desde logo que a informação da

Unidade deverá ser precisa quanto ao quórum de aprovação. sem

eventuais menções genéricas a "unanimidade dos presentes'. Com efeito, o

art. 102, $ 1ez, do Estatuto permite como regra geral que em terceira

convocação a Congregação se reúna com qualquer número de presentes.

Assim sendo, se uma proposta de alteração de Regimento for aprovada

pela unanimidade dos presentes numa sessão instalada em terceira

convocação, não se terá obedecido ao quórum exigido no art. 39. inc. 1, do

Regimento Gemi.

5. Do exposto, devem os autos retornar à FORP, para esclarecer

o quórum de aprovação da proposta.

6. Deixo de submeter a presente Cota ao Sr. Procurador Geral.

conforme delegação de competência prevista no art. I'. inc. IX, da Portaria
PG Ro 06/2020.

7. À SG - SECRETARIA GERAL, para ciência. com posterior
remessa à FORP.

Procuradoria Geral, 04 de janeiro de 2021

Stephanie Yukie Hayakawa da Costa
Procuradora Chefe

Procuradoria Acadêmica

ZEstatuto
'Artigo 1 02 - Os Colegiados da USP somente poderão deliberar, em primeira e segunda
convocações. com a pnsença da maioria de seus membros.
'$ 1' - Em tercelm convocação as dedsóes serão tomadas oom qualquer número.

NN.2021.02.000002,Página:2 de 2
Rua da Reitoria, 374, 2' andar, Cidade Unlvenitária - CEP 5S08220, São Paulo.SP - Fone: (11)
3091.3408

'( )'
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE R]BEIRÃO PRETA

Assistência Técnica Académica

Of.SCAPACA/006.2021/FORP

Ribeirão Preto. 14 de janeiro de 2021

Prezado Secretário Geral.

Em atenção ao constante à Cota PG. X. n' 00002/2021, informamos que a

aprovação da alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo, pela Congregação, em sua 435' Sessão, realizada em 18 de

dezembro de 2020. atendeu ao disposto no Incisa l do Artigo 39 do Regimento Geral da USP,

que exige maioria absoluta para tal aprovação.

Na oportunidade, esclarecemos que à época, assim como na atualidade. a

Congregação era composta por 44 (quarenta e quatro) membros, tendo a alteração do

Regimento sido aprovada por 30 (trinta) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. com a presença
de 31 membros.

Colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem

necessários, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Prof. Dr. Paulo Nelson Filho
Diretor

Elmo. Sr.
Prof. Dr. Pedra Vitoriano de Oliveira
Secretário Geral da Universidade de São Paulo

AVENIDA DO CAFÉ S/N' - TEL!(16) 331S-4122 - FAX: (16) 3315-4102
14040-904 - RIBBiKÁO PRETO/ SP - BRASIL
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UNINTERSIDADEDESÃOPAULO
FACU[.DADO DE ODONTOLOGIA DE R]BEIRÁO PRETO

Assistência Técnica Acadêmica

Of.SCAPACA/ 108.2021/FORP

Ribeirão Preto, 20 de setembro de 2021

Prezado Secretário Geral,

Informamos que a Congregação, em sua 447a Sessão, realizada em 20 de

setembro de 2021, aprovou a alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia de

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com a inclusão do Artigo 64 ao Título Vlll -

Disposições Gerais, como segue, e a alteração dos números dos artigos subsequentes

(documento consolidado anexo) :

Artigo 64 - O Bloco M(Clínica de Pacientes Especiais) da rORPé
/inculado ao Departamento de Clínica Infantil, ao qual cabe gerenciar o

seu funcionamento e estrutura Hsica.

Informamos, também. que a Congregação é composta por 48 (quarenta e

oito) membros, tendo a alteração do Regimento sido aprovada, por unanimidade, com a

presença de 33 (trinta e três) membros.

Colocando-nos à V. inteira disposição, reiteramos os protestos de elevada

estima e consideração.

Atenciosamente.

Prof.Dr.Paulo Nelson Filho
Diretor

á

limo. Sr.
Prof. Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira
Secretário Geral da Universidade de São Paulo

AVENIDA DO CAFÉ S/N' - TELA(16) S31S:4i22 : iÀi;'iÍI) 331s-4102
14040-904 - RIBEIRÀÓ P'ROTO/ SP - BRASA'L
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PROCESSO: 1 9. 1 .383.58.9

INTEliESSAI)O: Faculdade dc Odontologia de Ribeii'ão Preto

ASSIJNTO: Llstrutura Organizacional. Vinculação Goimí\l clo (.'entro dc l:armação (le

Rccuisos llumanos l;specializnclos ilo Atcndiincnto Odonto1(5gico a

IJétcictttcs l"lspcciais (('A( )Pl;) ao l)cpartamcnto dc Clínica Infantil.

INFORMACAO ESTRUTU[tA N' 1]3/2020 D.R.H

O Sr. [)iretor Geral dc Recursos l humanos Adjunto encaminha os autos para análise da

proposta de vinculação do Centro de formação de Recursos Humanos Especializados no

Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais (CAOS'E) ao Departamento de Clínica

[nhilti[ da FORO, conforn)e docLmlentado às f]s. 14/] 7.

Isto posto, temos a destacar que o Estatuto da Univcisidade de São Paulo (Resolução n'

3.461. dc t)7 clc outubro dc 1 988} de]\itc cm scu Títu]o V(1)as Unidac]cs). ('t\pítu]o V]]] (Dos

[)cpailamcnlos). Artigo 5 1 , quc '' o [)epartamcnto é a merlor ]'ração c]a estrutura universitária

pala os efeitos de organização didático-científica c administrativa". Ag$ila, consi(]cnm(]o

$!!bgü]inar o CAOPE ao Departamento (]e Clínica Infantil.

Observamos, no entanto, quc se lbr de inteiçsse da Unidade. há a possibilidade dc

revisão de seu icgimciiLo pala quc ele picvqa a vinculação clo ('cntlo :lo relbtido

l)cpartanlento de Ensino. confotl})c })reposto.

Assim. somos pelo cncaminhanlcnto dos autos í\ Diretoria do DRH e após à FORP pala

cieiiciz\

\

GRI l/llstiutura. em 04 dc março dc 2020

.*.=tE$ZÉ=:' '1=:?",,
latia (18 1)i'nç'jt tlo ltclógío, l Uilq l11oco t.. J+ an(t;ir. sala J(19
('id8{lt liiiivcrsitÁrin -- 0SS08-900 - Sãu Pílula SP

I'cl.: (O11) 3091.2021
/'1

\......#
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[.:ÍU VtBS Se:].IIC' tt{. S.]t) P.).i]t) Seção Técnica - Estrutura e Quadra de Pessoal

INFORMAÇÃO NO 273/2021

faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
19.1.383.58.9

Estrutura Organizacional. Vinculação formal do Centro de

Formação de Recursos Humanos Especializados no

Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais(CAOPE) ao

Departamento de Clínica Infantil

INTERESSADO

PROCESSO:

ASSUNTO:

O Sr. Diretor Geral de Recursos Humanos Adjunto encaminha os autos para

análise da proposta de vinculação do Centro de formação de Recursos Humanos

Especializados no Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais (CAOPE) ao

Departamento de Clínica Infantil da FORP. conforme documentado às fls: 14/1 7

Inicialmente. desculpamo-nos pelo atraso no envio da presente análise. Por um

lapso, no momento de reorganização das atividades no contexto da pandemia de

COVID-19. não foi dado o devido encaminhamento ao processo. razão pela qual

enviamos a análise apenas neste momento

Isto posto, temos a destacar que o Estatuto da Universidade de São Paulo

(Resolução n' 3.461, de 07 de outubro de 1988) define em keu Título V (Das

Unidades), Capítulo Vlll (Dos Departamentos). Artigo 51, que "o Departamento é a

menor fração da estrutura universitária para os efeitos de organização didático-

científica e administrativa". êrtgmentos de Ensino

Dãg---@mJ,...guu...eDI.@rmQ$..dg

g.C:êQPE.âg..DeDêrl3Hento de Clínica Infantil

Observamos. no entanto. que se for cle interesse da Unidade. há a possibilidade

de revisão de seu regimento para que ele preveja algum tipo de vinculação

técnica/acadêmica do Centro ao referido Departamento cle Ensino, conforme

proposto.

Tel: (1 1) 3091 -2021 l üestrutura@usp.br

Seçãa Técnica . Estrutura

Rua da Praça do Relógio. 109 - Bloco L - 3o andai -- sa
Cidade Universitária. São Paulo - SP - CEP: OSS08-0so

la 309
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Departamento de Rcctirsos }lumanos

}lll\tl -.':.)rlt tlt' !..) :J.l lt{) Seção Técnica - Estrutura e Quadro de Pessoal

Assim. somos pelo encam'inhamento dos autos à Diretoria do DRH e após à

FORP para ciência

DRH/Estrutura, em 06 dejulho de 2021

C'hcfc {le Scção Técnica - Extruturd

i{o1)0i.PliO l)ii'ft( 't:N'l't: (;oXtrs

Ao CSCRH-RP para providências para ciência da digna FORP da informação n'
273/2021 . 7#/2021

OÃdPACli 'e

6umnnos dli USP1)1rctor Cq dc Roeu lAtij u

f

,r'

@«.JH@'mm
Chefe Admtnhilra®úo de SeiHçü

NQ USP 6640496 CSCRFI/ltt'

Seção Técnica . Estrutura
Rua da Praça do Relógio. 109 - Bloco L - 3o ancJar - sala 309
Cidade Universitária. São Paulo - SP - CEp: OS508-050

Tel:(1 1) 3091 -2021 l rhestrutura@usp.br
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

FOLHA DEINFORMAÇÕES

Processo n'2019.1.383.58.9

Encaminhe-se ao Departamento de Clinica Infantil para conhecimento

Diretoria. 19 de julho de 2021.

,/.:::=..ü- ''l.,k.. .j'..*.
Prof. Dr. Pauta Nelson Filho

Diretol da FORP/USP

FI. n' .l..=

Rubrica
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

DepaRalnento de Clinica Infantil

FOLHA DEINFORMAÇÕES

ProcesSO Ro 2019.1.383.58.9

Ciente das fls. 19/22.

Considerando informação do Departamento de Recursos Humanos da USP. solicíEamos

à Diretoria da FORP/USP a vinculação do Centro de Formação de Recursos Humanos

Especializados no Atendimento Odontológíco a Pacientes Especiais (CAOPE) ao Departamento

de Clínica Infantil, por meio da revisão do Regimento da FORP/USP.

Na oportunidade, esclarecemos que a vinculação do CAOPE ao Departamento de

Clínica Infantil foi aprovada pelo Conselho do Departamento em 27/01/2020 e pelo CTA, em

sua 344a Sessão, realizada em l0/02/2020.

Encaminhe-se à Díretoria para o que couber.

\.

DCI, 21 dejultlo de 2021

-- 1 1 q 'l

Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Salva
Chefe do Departamento de Clínica Infantil

'Ç
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UNiVERSmADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE 0DONT01,0GIA [)E RIBEIRÃO IJltETO

Assistência Técnica Acadêinica

Precesse no 2019.1.383.58.9

A documentação constante do processo evidencia que

1) o Conselho do Departamento de Clínica Infantil, em 27 de janeiro de 2020, aprovou a

solicitação de alteração do Organigrama da Unidade para que o Bloco M (Clínica de

Pacientes Especiais) seja vinculado ao Departamento de Clínica infantil, devendo sua

infraestrutura física e seu gerenclamento permanecer sob a responsabilidade do

mencionado Departamento(folha 14);

2) o Conselho Técnico-Administrativo, em 10 de fevereiro de 2020, aprovou a solicitação do

Conselho do Departamento de Clínica Infantil para alteração do Organigrama da
FORP/USP (folha 16);

3) o servidor Rodolpho de Vícente Gornes, Chefe da Seção Técnica - Estrutura do

Departamento de Recursos Humanos, em 04 de março de 2020 e 06 de julho de 2021,

informou que os Departamentos de Ensino não comportam segmentações e que não é

possível subordinar o Centro de Formação de Recursos Humanos Especializados no

Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais (CAOPE) ao Departamento de Clínica

Infantil; e que há a possibilidade de revisão do Regimento da Unidade para que este

preveja essa vinculação (folhas 19/2 1); e

4) a Prosa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silvo. Chefe do Departamento de Clínica Infantil,

solicitou à Direção da FORP/USP a vinculação do CAOPE ao Departamento de Clínica

Infantil, por meio da revisão do Regimento da Unidade (folha 23).

/'''\

Diante da análise do documento contendo infonnações do histórico do desenvolvimento e

funcionamento do CAOPE (folhas 03/11), bem como de sua importante atuação na sociedade. a

Direção da FORP/USP propõe a alteração do Regimento da Unidade com a inclusão do Artigo 64 aa

Título Vlll -- Disposições Gerais e a alteração dos números dos artigos subsequentes, como segue:

Artigo 64 - O Bloco M (Clínica de Pacientes Especiais) da FORP é vinculado ao Departamento

de Clínica Infantil, ao qual cabe gerenciar o seu funcionamento e estrutura física.

Encaminhe-se à Congregação, para apreciação da alteração do Regimento da FORP/USP

ATAc-58, 14 de setembro de 2021.

/ .;...ç.::.. \ ..'.... ,/ .:--l'.
Prof.Dr.Pauta Nelson Filho

Diretor da FORP/USP

AVENIDA DO CAI'É S/W' - TFI.: (iõ) 33iS-4i2z . iiAil tiiÍi3is liga
140.í0.904 - 1tlBEIRÀti PRl11'0 / sp -- nRASll

l/
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REGIMENTO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÂO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RcsouiçÀo N0 6.589, oc 18ÜCaxln U2013 (h. riRAm pcu Ren.uçÃo IW 7. 602. w21 0e oaEpimo oe 2018)

Artigo lo - A Faculdade de Odontologla de Rlbeírão Preto -
FORP - tem por finalidades:
1 - ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino da
Odontologia, objetivando a formação e qualificação de
Cirurgiões-Dentistas aptos ao exercida profissional
generalista de alta qualidade;
11 - promover o desenvolvimento do saber, por meio de
investigações científicas no campo das ciêndas básicas e
aplicadas, na área de saúde;
111 - formar pessoal apto ao exercício da investigação
científica, tecnológica e profissional, nas diversas disciplinas
que integram os seus cursos;
IV - prestar serviços à comunidade, contribuindo, com os
seus departamentos e sewiços, para a solução de problemas
odontalógicos e outros afins.
Artigo 2o - Para poder cumprir suas finalidades, a FORP
poderá celebrar acordas e convênios com auras Instituições,
públicas ou particulares, observadas as normas traçadas
pek)s órgãos superiores e por este Regimento.

TÍWLO II DA CONSnIUIÇAa

Artigo lo - A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto -
FORP - tem por finalidades:
1 - o Ensino da Odontologia, com objetivo de formar e
qualificar Cirurgiões-Dentistas com perfil generalista de alta
qualidade;
11 - promover o desenvolvimento do saber e da sua
aplicação, por meio de investigações científicas e de cursos
de Pós-Graduação (lato e stricto sensu) em Odontologia e
áreas mrrelatas; e
111 - prestar serviços à comunidade em seu campo especifico
de atuação e contribuir para a difusão da cultura e de
ativídades de extensão universitária.

Artigo 2o - Para atingir suas finalidades, a FORP poderá
celebrar acordos e convênios com outras instituições,
públicasou privadas.

TiTuLO ll snvuiçÃo

Artigo 3o - A FORP é consütulda pelos seguintes
Departamentos:

1 - Clínica Infantil (801);

11 - Estomatologia, Saúde Coleüva e Odontologla Legal
(802);
111 - Biologia Básica e Oral (803);

IV - Odontologla Restauradora (804);
V - Materiais Dentários e Prótese (805); e
VI - Cirurgia e Traumatologia Beco-Maxila-Facial e
Periodontia (806).
Parágrafo único - A FORP poderá contar com serviços de
extensão.

Artigo 3o - A FORP é constlüiída pelos seguintes
Departamentos:

1 - Clínica Infantil (801);
11 - Estomatologla. Saúde Coletiva e Odontologla Legal
(802);
111 - Biologia Básica e Oral (803);
]V - Odontologia Restauradora(804);
V - Materiais Dentários e Prótese(805);
VI - cirurgia e Traumatologia BucaMaxilo-Facial e
Periodontía (806).

CAPÍIULOI DA AOMINISrRAÇÃO CAPÍTULO 1 . DA AOMHISTRAÇÃO

Artigo 4o - São órgãos da administração:
1 - Congregação;
11 - Conselho Técnico Administrativo (CTA);
111 - Diretoria;

IV - Comissão de Graduação (CG);
V -- Comissão de Pós-Graduação (CPG);
VI - Comissão de Pesquisa (CPq); e
Vll - Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx).
$ 1o - São órgãos assessores da Administração:
a) Supervisão de Clínicas;
b) Comissão de Relações Internacionais; e
c) Comissão de Direitos Humanos.
g 2o - A Admini«ração organizar-se-á mediante
organigrama proposto pela Direção e aprovado pela
Congregação.

Artigo 4o - São órgãos da administração:
1- Congregação;

11 - Conselho Técnico Administrativo(CTA);
111 - Diretoria;
IV - Comissão de Graduação (CG);

V - Comissão de Pós-Graduação (CPG);
VI - Comissão de Pesquisa (CPq);
Vll - Comissão de Cultura e Extensão Universitária(CCEx);
Vll] - Conselho de Clínicas;

IX - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
Parágrafo único - A Administração organizar-seá mediante
um organigrama proposto pelo Diretor e aprovado pela
Congregação.

CAPhULO II PREGAÇÃO

Artigo 5o - A Congregação terá a seguinte composição:
1 - o Diretor, seu Presidente;
11 - o Vice-Diretor;

111 - o Presidente da Comissão de Graduação;

CAPÍTULO II CONGREGAÇÃO

Aitlg0 5o - A Congregação terá a seguinte composição:
1 - o Dlretor, seu Presidente;
11 -- o Vice-Diretor;

111 - o Presidente da Comissão de Graduação;
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IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
V - o Presidente da Comissão de Pesquisa;
VI - o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária;

Vll - o$ Chefes dos DepaRamentos;
Wll - a Representação Docente;
IX - a Representação Discente;

X - a Represenbção dos
Administrativos;

XI - um Represenbnte dos Antigos Alunos de Graduação.
$ 1o - A representação docente referida no incisa Vlll será
constituída da seguinte forma:
1 - todos os Professores titulares da Unidade;
11 - para efeito de composição do Colegiado não serão
computador, no incisa anterior, os Profesnres Titulares que
desempenham funções diretivas, chefia de Departamento e
Presidência das Comissões aludidas nos Incisos l a Vll;
11] - pelos Professores Associados, Profasores Doutores,
Assistentes e Auxiliares de Ensino, em concordância com o
disposto nQ $1o da art 45 do Estatua, no que couber.
$ 2o - A representação discente referida no Incisa IX,
equivalente a dez por cento do número de membros
docentes do Colegiada, distribuídos proporcionalmente entre
estudantes de Graduação e Pós-Graduação da Unidade. será
eleita pelos seus pares, assegurado a mínimo de um
representante de Graduação e um de Pós-Graduação.
$ 3o - A representação dos servidores técnicos e
adminígratlvos, mendonada no indso X, equivalente a cinco
por cento do número de membros docentes do Colegiada,
será limitada ao máximo de três representantes.
$ 4o - O representante dos antigos alunos de Graduação,
referido no incisa XI, sem qualquer vínculo com a
Universidade de São Paulo, eleito pelos seus pares, terá
mandato de um ano, admitindo-se uma recondução.
$ 5o -- O mandato dos membros da Congregação obedecerá
ao disposto no $ 8o do art 45 do Estatuto.

IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
V - o Presidente da Comissão de Pesquisa;
VI - o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária;

Vll - os Chefes dos Departamentos;
Vlll - a Representação Docente, composta por:
a) todos os Titulares da Unidade;
b) Assodados, em concordância com o disposto no $1o do
art 45 do Estatuto, no que couber;
c) Doutores, em concordânda com a disposto no $1o do art
45 do Estatuto,no que couber;
d) um Asystente; e
e) um Auxiliar de Ensino.
IX - Representação Discente, equivalente a dez por cento da
número de membros docentes do Colegiada, distribuídos
proporcionalmente entre estudantes de Graduação e Pós-
Graduação da Unidade, eleita pelos seus pares, assegurada a
mínimo de um representante de Graduação e um de Pós-
Graduação;
X - Representação dos Servidores Técnicos e Administrativos
equlvabnte a cinco por cento do número de membros
docentes do Colegiada, limitada ao máximo de três
representantes; e
XI - um Representante dos Antigos Alunos de Graduação,
sem qualquer vínculo com a Univergdade de São Paulo,
eleito pelos seus paresp terá mandato de um ano, admitindo-
se uma recondução.
Parágrafo único - O mandato dos representantes docentes,
dos discentes e dos servidores técnicos e administrativos da
Congregação obedecerá aQ disposto no $ 8o do art 45 do
Estatuto.

Servidores Técnicos e

Artigo 6o - A Congregação reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro, e extraordinariamente quando convocada pelo
Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de
seus membros.

g lo - As convocações para as sessões ordinárias ou
extraordinárias serão feitas, com no menino, quarenta e oito
horas de antecedência.

$ 2o - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de
convocação poderá ser reduzido, justificadamente. a critério
do Dlretor.

g 3o - O membro, quando impedido de comparecer, deve
justificar a ausência e comunicar ao seu suplente.
$ 4o - Poderão ser convidadas, a juízo do Presidente.
pessoas para prestar esclarecimentos sobre assuntos
especiais.

Artigo 6o - A Congregação reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro, e extraordinariamente quando convocada pelo
Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de
seus membros.

Artigo 7o - A Congregação, além das atribuições previsbs
no art 39 do Regimento Geral, compete:
1 - eleger por maioria simples os nomes dos membros das
Comissões Estatutárias e Pemlanentes propostos, em lista
tríplice, pelos Departamentos;
11 - aprovar os programas dos cursos de PÓs-Graduação, no
âmbito de suas competências;
111 - homologar o relatório anual das atividades da

Artigo 7o - Compete à Congregação, além das atribuições
previstas pelas normas superiores:
1 -- eleger por maioria simples os nomes dos membros das
Comissões Estatutárias e Permanentes propostos, em lista
tríplice, pelos Departamentos.
11 -- aprovar fiação, reestruturação ou extinção dos cursos
de Pós-Graduação.
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faculdade, elaborado pelo Diretor.

Artigo 8o - A Congregação poderá criar e eleger Comissões
Transitórias e Permanentes além das já existentes, para
auxilia-la no seu trabalho.

Parágrafo único - A natureza. a composição e o
funcionamento dessas Comissões Transitórias e Permanentes

serão estabelecidos pela Congregação, respeitando-se o
princípio da renovação de seus membros.

Antigo 8o - A Congregação ou seu Presidente poderão criar
e eleger Comissões, além das já existentes, para auxilia-los
no seu trabalho.

Artigo 9o - A Congregação funcionará e deliberará eom a
presença de mais da metade de seus membros, salvo em
casos deterceira convocação.

$ 1o -- Não havendo o quorum mencionado no ad. 9o, em
primeira convocação, poderá ser feita a segunda com
intewalo mínimo de trinta minutos.

$ 2o - Persistindo a falta de número, terá lugar a terceira
convocação, admissível com meia hora de intervalo após a
segunda, podendo a Congregação, então, deliberar com
qualquer número, ressalvados os casos de quorum especial.

CAPÍWLO III - DO CONSEUO TÉCNICO-AOHINISTRATWOCAPÍTULO 111 - DO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATWO

Artigo 9o - Cabe ao CTA exercer atribuições previstas no
art 41 do Regimento Gemi da USP e terá a seguinte
constituição:
[ - Diretor;
[l - Vice-Diretor;

111 - os Chefes de Departamentos;
IV - o Supervisor das Clínicas Odontológicas;

V - um representante docente, eleito por seus pares;
VI - um represenbnte discente, eleito por seus pares dente
os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação, regularmente
matriculados na Unidade;
Vll - um representante dos servidores técnicos e
admlnistraüvos, eleito por seus pares.
$ 1o - O mandato do representante dos docentes e dos
servidores técnicos e administrativos será de dois anos e o
do representante dos discentes de um ano, permitida a
recondução.

$ 2o - Compete ainda ao CTA aprovar os critérios propostos
pelos Conselhos de Departamentos para seleção de
candidatos à docência e a serviços técnicos e
administrativos.

Artigo 10 - Cabe ao CTA exercer atribuições previstas no
art. 41 do Regimento Geral da USP e terá a seguinte
constituição:
1 - Dlretor;
11 - ViceDíretor;
11] - Chefes de Departamentos;
IV - Supervisor das Clínicas Odontalógicas;

V - um representante docenh, eleito por seus pares;
VI - um representante discente, eleito por seus pares dentre
os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação, regularmente
matriculados na Unidade; e
Vll - um representante dos servidores técnicos e
administrativos, eleito por seus pares.
$ 1o - O mandato do representante dos docentes, dos
discentes e dos seivldores técnicos e administrativos do CTA
obedecerá ao disposto no art 40 do Regimento Geral.

$ 2o -- Compete ainda ao CTA aprovar os critérios propostos
pelos Conselhos de Departamentos pam seleção de
candidatos à docência e a serviços técnicos e
administrativos.

l Artigo ll - O CTA reunir-se-á ordinariamente uma vez por
mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro, e extraordinariamente quando convocado pelo
Díretor ou quando requerida por no mínimo um terço de
seus membros.

$ 1o - As convocações para as sessões ordinárias ou
extraordinárias serão feitas, com no mínimo, quarenta e oito
horas de antecedência.

$ 2o - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de
convocação poderá ser reduzido, Justificadamente, a critério
do Direbr.

$ 3o - O membro, quando impedido de comparecer, deve
justificar a ausência e comunicar ao seu suplente.
$ 4o - Poderão ser convidadas, a juízo do Presidente.
pessoas para prestar esclarecimentos sobre assuntos
especiais.

Artigo 12 -- O CTA funcionará e deliberará com a presença
de mais da metade de seus membros, salvo em casos de
terceira convocação.

F
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$ 1o - Não havendo o quorum mencionado no att. 12. em
primeira convocação, poderá ser feita a segunda com
intervalo mínimo de trinta minutos.

$ 2o - Persistindo a falta de número, terá lugar a terceira
convocação, admissível com meia hom de intervalo após a
segunda, podendo Q CTA, então, deliberar com qualquer
número, ressalvadas os casos de quorum especial.

CAPÍTULO IV = DO DIRnOR

Artigo 13 - A competência do Diretor está prevista no art.
42 do Reglmenü) Geral.

Artigo 14 - Os órgãos técnicos e administrativos da FORP,
subordinados ao Diretor. terão sua organização e
funcionamento aprovados pelo CTA.

DO VICE-DIRETOR

Artigo 15 - Incumbe ao Vice-Diretor:
1 - substituir o Dlretor em suas faltas e impedimentos, e
suceder-lhe-á em caso de vacância. devendo-se realizar.
nesta última hipótese. eleição exclusiva para a função de
VicepDiretor; e
11 - exercer atribuições delegadas pelo Diretor, nos termos
do art 42, $ 2o, do Regimento Geral.

CAPÍTULO V - DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Artigo 16 - Cabe à CG. de acordo com o disposto no art. 48
do Esbtuto, traçar diretrizes e zelar pela execução dos
programas determinados pela estrutura curricular, obedecida
a orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores
e o Prometo Pedagógico do Curso de Graduação.
Artigo 17 - A CG será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respecUvo suplente, portadores no mínimo do título de
Messe, pertencentes à Unidade. aprovadas por maioria
simples dos membros da Congregação, com base em nome
proposto pelo Conselho do Departamento, para titular e
suplente. com mandato de três anos, permitida a
recondução, com a renovação dos mandatos anualmente.
peloterço;e
11 - representantes discentes e respectiva suplência. eleitos
dentre os alunos de graduação, regularmente matriculados
na Unidade. correspondente a vinte por cento do total de
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano,
permitida uma recondução.

CAPÍTULO IV - DO DIRETOR

Artigo 10 - A competência do Diretor está prevista no art
42 do Regimento Geral.
Artigo ll - Os órgãos técnicos e administrativos da FORP.
subordinados ao Diretor, terão sua organização e
hnclonamento aprovados pelo CTA.

DO VICE-D]RETOR

Amigo 12 - Incumbe ao Vice+Diretor:

1 - substituir o Diretor em suas faltas, impedimentos e
vacâncta até novo provimento;
11 - exercer atribuições delegadas pelo Diretor. nos termos
do art 42, $ 2o, do Regimento Geral;
111 - assessorar o Diretor no intercâmbio da Unidade com
outras instituições.

CAPÍWLO V - DA COMISSÃO DE GRAOUAÇXO

Artigo 13 - Cabe à CG, de acordo com o disposto no art 48
do Estatua, traçar diretrlzes e zelar pela execução dos
programas determinados pela estrutura curricular. obedecida
a aríentação geral estabelecida pelos Colegíados Superiores.

Artigo 14 - A CG será congituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente. portadores no mínimo do título de
Mestre. em RDIDP, pertencentes à Unidade. elekos pela
Congregação com base em listas tri'plíces de nomes
propostos pelo Conselho do Departamento, com mandato de
três anos, permitida a recondução e renovando-se a
representação anualmente, pelo terço;
11 - representantes discentes e respectiva suplência. eleitos
dentre os alunos de graduação, regularmente maUculados
na Unidade, correspondente a vinte por cento do total de
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano,
permitida a recondução.

brigo 15 - A CG terá um Pregdente e um suplente, eleitos
por seus pares, obedecido o dispogo no $ 6o do art 45do
Estatuto.

Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos. permitida a recondução.

Artigo 18 - A CG terá um Presidente e um Vice-Presidente.
obedecido o disposto nos art. 48 e 48-A do Estatuto.

Artigo 19 - O funcionamento da CG será regulamentado
por um Regimento Interno por ela elaborado e aprovado
pela Congregação.

Parágrafo único - A CG exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas no Regimento de Graduação da
USP

Artigo 16 - O funcionamento da CG será regulamentado
por um Regimento Interno por ela elaborado e homologado
pela Congregação.

CAPÍTULO VI -- DA COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO

Artigo 17 - Cabe à CPG, de acordo com o disposto no art
49 do Egatuto, traçar as diretrizes e zelar pela execução dos
programas de Pós-Graduação, bem como coordenar as
atividades didático-dentíRicas pertinentes, no âmbito da
Unidade.

CAPÍWLO VI - DA COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO

Attígo 20 - Cabe à CPG, de acordo com o disposto no art.
49 do Egatub, traçar as diretrizes e zelar pela execução dos
programas de Pós-Graduação, bem como coordenar as
atividades didático-científicas pertinentes, no âmbito da
Unidade.

f
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Attlgo 18 - A CPG será constituída par:
1 - Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da
fORP. tenda como suplentes junto à CPG seus respectivos
suplentes nas Coordenações dos Programas;

]l - um representante docente da Unidade e respectiva
suplente, desde que credenciados em programas de pós-
graduação da Unidade e pertencentes ao quadro docente da
mesma, eleitos pelos orientadores credenciados nos
Programas de Pós-Graduação da Unidade;
111 - representantes discentes e respectivos suplentes,
alunos regularmente matriculadas em Programa de Pós-
Graduação da Unidade e não vinculados ao corpo docente da
USP, eleitos pelos seus paresr em número correspondente a
vinte por cento do total de docentes membros da CPG,
assegurado o mínimo de um representante. com mandato de
um ano, permitida uma recondução, observado o disposto na
Regimento de Pós-Graduação da USP.
Parágrafo único - O mandato dos membros clbdos nos
incisos l e ll será de dois anos, permlUda a recondução.

Artigo 21 - A CPG será constituída por:
1 - Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da
F:ORP. tendo como suplentes junto à CPG seus respectivos
suplentes nas Coordenações dos Programas;
11 - Caso a CPG tenha número inferior a cinco membros.
será eleito um representante docente da Unidade e
respectivo suplente, desde que credenciados em programas
de Pós-Graduação da Unidade e pertencentes ao quadro
docente da mesma, eleitos pelos orientadores credendados
nos Programas de Pós-Graduação da Unidade; e
111 - representantes discentes e respectivos suplentes,
alunos regulamiente matriculados em Programa de Pós-
Graduação da Unidade e não vinculados ao corpo docente da
USP, eleitos pelos seus pares/ em número correspondente a
vinte por cento do total de docentes membros da CPG.

assegurado o mínimo de um representante, com mandato de

um ano, permitida uma recondução, obsewado o disposto no
Regimento de PÓs-Graduação da USP.
Parágrafo único -- O mandato dos membros dtados nos

incisos [ e ]] será de dois anos, permitida a recondução.
Artigo 19 -- A CPG terá um Presidente e um Suplente.
eleitos por seus pares dentre seus membros, em
conformidade com o disposto no Regimento de Pós-
Graduação da USP.

Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos, permitida a recondução.

Artigo 22 - A CPG terá um Presidente e um Vice
Presidente, obedecido o disposto no art. 49 do Estatuto.

Artigo 20 - O funcionamento da CPG será regulamentado
por um Regimento Interno por ela elaborado e homologada
pela Congregação.
Parágrafo única - A CPG exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas no Regimenb de Pós-Graduação.

Artigo 23 - O ftinclonamento da CPG será regulamentado
por um Regimento Interno por ela elaborado e aprovado
pela Congregação.

Parágrafo único - A CPG exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas no Regimento de Pós-Graduação
da USP.

CAPÍTULO VII - DA COMISSÃO DE PESQUISA CAPÍWLOVII COMISSÃO OE PESQUIM

Artigo 24 - Cabe à CPq trair diretrizes e zelar pela

execução dos projetos de Pesquisa, obedecida a orientação
geral estabelecida pelos Colegiados Superiores, além de:
1 - egimular a Pesquisa em todas as áreas do conhecimento,
bem como a Interdisciplinar;
11 - zelar pela liberdade de criação individual na ativídade de
Pesquisa;

111 - estimular atividades de Inidação Científica;
IV - promover atividades de pós-doutoramento; e
V - deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e
Comissões.

Artigo 25 - A CPq será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, credenciados em Programa de Pós-
Graduação da Unidade, em efetiva exercício e paradores, na
mínimo do titulo de Doutor, peRencentes à Unidade.
aprovados por maioria simples dos membros da
Congregação, cam base em nome proposto pelo Conselho do

Departamento, para titular e suplente, com mandato de três
anos, permitida a recondução, com a renovação dos
mandatos anualmente. pelo terço; e
11 - representantes discentes e respectiva suplência. eleitos
dentre os alunos de Pós-Graduação regularmente
matriculados na Unidade. não pertencentes ao corpo docente
da USP, correspondente a dez por cento do total dos
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano,

Artigo 21 -- Cabe à CPq traçar dlrd:rizes e zelar pela

execução dos prqetos de pesquisa, obedecida a orientação
geral estabelecida pelos Colegiados Superiores.

Artigo 22 - A CPq será constituída por:

1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, em efetivo exercício e portadores, no
mínimo do título de Doutor, em RDIDP. pertencentes à
Unidade, eleitos pela Congregação com base em listas
tríplices de nomes propostos pelo Conselho do
Departamento, com mandato de três anos, permitida a
recondução e renovando-se a representação anualmente.
peloterço;

11 - representantes discentes e respectiva suplêncla. eleitos
dentre os alunos de Pós-graduação regularmente
matriculados na Unidade. não pertencentes ao corpo docente
da USP. correspondente a dez por cento do total dos
docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano.
assegurado o direito de voto aos alunos que sejam docentes
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da USP, pamitida a recondução. assegurado o direito de voto aos alunos que sejam decentes
da USP. permitida uma recondução.

Artigo 23 - A CPq terá um Presidente e um Suplente.
eleitos pelos seus pares, obedecido o disposto no $ 6o do art
45 do Estatuto.

Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos. permitida a recondução.

Artigo 26 - A CPq terá um Presidente e um Vice-Presidente.
obedecido o disposto no art. 50 da Estatuto.

Artigo 24 - O funcionamento da CPq será regulamentado
por um Regimento Interno, por ela elaborado e homologado
pela Congregação.

Artigo 27 - O funcionamento da CPq será regulamentado
por um Regimento Interno, por ela elaborado e aprovado
pela Congregação.

Parágrafo único - A CPq exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas em Resolução da USP.

CAPÍWLO VIVI COMISSÃO OE CULTURA E EXnNSÃO

UNIVERSITÁRn

Artigo 28 - Cabe à CCEx traçar diretrizes e zelar pela

execução dos programas de cultura e extensão, obedecida a
orientação geral estabeledda pelos Colegiados Superiores.
Artigo 29 - A CCEx será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente. em efetivo exercício e portadores, no
mínimo do título de Megre, pertencentes à Unidade,
aprovados por maíoda simples dos membros da
Congregação, com base em nome proposto pelo Conselho do
Departamento, para titular e suplente, com mandato de três
anos, permitida a recondução, com a renovação dos
mandatos anualmente. pelo terço; e
11 - representantes discentes e respectiva suplêncía. eleitos
dentre os alunos matriculados, nos Cursos de Graduação e
de Pós-graduação da Unidade. neste último caso não
vinculados ao corpo docente da USP, correspondente a dez
por cento do total de decentes membros do Colegiada, com
mandato de um ano, permitida uma recondução, assegurado
Q direito de voto aos alunos que sejam também membros do
corpo docente da USP.

CAPÍWLO VIVI COMISSÃO OECULTURA E EXnNSÃO

UNIVERSnARIA

Artigo 25 - Cabe a CCEx traçar diretrizes e zelar pela
execução dos programas de cultura e extensão, obededda a
orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores.
Artigo 26 - A CCEx será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e
respectivo suplente, em efetivo exercício e porhdores, no
mínimo do título de Mestre, em RDIDP, pertencentes à
Unidade, eleitos pela Congregação com base em listas
trípllces de nomes propomos pela Conselho do
Departamento, com mandato de três anos, permitida a
recondução e renovando-se a representação anualmente,
pelo terço;
11 - representantes discentes e respectiva suplência, eleitos
dentre os alunos mabiculados, nos Cursos de Graduação e
de Pósgraduação da Unidade. neste último caso nãa
vinculados ao corpo docente da USP, correspondente a dez

por cento do total de docentes membros do Colegiada, com
mandato de um ano, permitida a recondução, assegurado o
direito de voto aos alunos que sejam também membros do
corpo docente da USP.

Artigo 27 - A CCEx terá um Presidente e um suplente.
eleitos pelos seus pares. obedecendo ao disposto no $ 6o do
art 45 do Estatuto.

Parágrafo único - O mandato do presidente e de seu
suplente será de dois anos, permitida a recondução.

/

Artigo 30 - A CCEx terá um Presidente e um Vice
Presidente, obedecido o disposto no art. 50 do Estatuto.

Artigo 28 - O funcionamento da CCEx será regulamentado
por um Regimento Intemo elaborado por ela e homologado
pela Congregação.

Artigo 31 - O funcionamento da CCEx será regulamentado
por um Regimento interno elaborado por ela e aprovado
pela Congregação.
Parágrafo único - A CCEx exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas em Resolução da USP.

TÍTULO III -- DOS DEPARTAMENTOSTÍTULO 111 -- DOS DEPARTAMENTOS

Artigo 29 - Os órgãos de Dlreção dos Departamentos e sua
competência eüão previstos nos aHgos 52 e 53 do Estatuto
e regulamentados nos artigos 43 a 46 do Regimento Geral.

SupHmido.

Artigo 32 - A constituição do Conselho do Departamento
inclui:

1- todos os Professores Titulares; e
11 - Professores Associados, em concordância com o disposta
no art 54 do Estatuto, no que couber;
111 - Professores Doutores, em concordância com o disposto
no art 54 do Estatuto, no que couber;
IV - um Assistente; e
V - um Auxiliar de Ensino.

VI - Representação Discente. em concordância com o
disposto no art 54 do Estatuto, no que couber, deverá ser.

Artigo 30 - A constituição do Conselho do Departamento
está prevista no art 54 do Estatuto, seus incisos e
parágrafos, incluindo-se todos os professores titulares.
Parágrafo único - A representação discente a que se refere o
incisa VI do art 54 do Estatuto deverá ser, no mínimo, de um
estudante dos cursos de Graduação ou de Pós-Graduação da
Unidade.

€f
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no mínimo, de um estudante. eleito a partir do conjunto dos
estudantes matriculados no curso de Graduação da Unidade
e no Programa de Pós-Graduação ao qual pertence.
Vll - um representante e respectiva suplente dos servidores
técnicos e administrativos lotados no Departamento, desde
que o número de servidores latadas no Departamento seja
maior que quatro e seu número total corresponda a mais do
que 10% do número total de servidores docentes do
respectivo Departamento.
Parágrafo único - O mandato dos representantes do
Conselho do Departamento obedecerá ao disposto no art 54
do Estatuto.

Artigo 31 - Além do disposto no art 45 do Regimento Geral,
compete ainda ao Conselho do Departamento:
1 - elaborar lista tríplice com os nomes dos docentes
sugeridos para representar o Departamento, como Titular ou
Suplente. em cada uma das Comissões Estatutárias e
Permanentes;

[l -- aprovar os re]atórios individuais quinquenais dos
docentes do Departamento, como previsto no art 104 do
Estatuto;

11] - estabelecer os critérios para a seleção dos alunos
monitores;
IV - propor ao CTA critérios para seleção de candidatos a
cargos e funções docentes e a funções técnicas e
administrativas;

V - elaborar o Regimento Interno do Departamento, que
deverá ser homologado pela Congregação.
Artigo 32 - O .Conselho do Departamento reunir-se-á em
sessões ordinárias, regulamentadas pelo seu Regimento
Interno, e extraordinariamente. quando convocado pelo
Chefe ou por um terço de seus membros.
Artigo 33 - Compete, ainda, ao Chefe do Departamento
elaborar o relatório de reavaliação quinquenal de todos os
seus docentes, no que se refere às aüvidades de ensino,
pesquisa e extensão de sewiços, em atendimento do art 104
do Estatuto, submetendo-o à aprovação do Conselho do
Departamento e encaminhando-o a seguir à Diretoria.

TÍTULO IV - DO ENSINO

Artigo 34 - O enyno na FORP será mlnidrado em Cursos
de Graduação, Pós-Graduação, E>densão Universitária e
outros, de acordo cam o disposto nos artigos 59 e 60 do
Estatuto e nos artigos 62 a 117 do Regimento Geral.
Artigo 35 - A coordenação dídátíca do Curso de Graduação
da FORP será exercida pela CG, em conformidade com o
disposto no art48 do Estatuto.

Parágrafo único - O aluno de Graduação deverá obter o total
dos créditos acadêmicos no prazo estabelecido na estrutura
curricular do curso, de acordo com o incisa ll do art 76 do
Regimento Geral.
Artigo 36 - A coordenação didático-científica dos Cursos de '
Pós-Graduação será exercida pela CPG, em conformidade
com o art 49 do Estatuto.

Parágrafo único - Os Regulamentos dos Cursos de Pós-
Graduação deverão ser apreciados pela Congregação antes
de serem submetidos à aprovação pelo CoPGr.
Artigo 37 - Os Cursos de Extensão Universkária, destinados
à Especialização, Aperfeiçoamento, Atualízação e Difusão de

conhecimentos na área Odontológica, poderão ser oferecidos

Artigo 33 - Além do disposto no art. 45 do Regimento
Geral, compete ainda ao Conselho do Departamento:
1 - aprovar os relatórios individuais dos docentes do
Departamento, referentes às atividades de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Gestão;
11 - egabelecer os critérios que disciplinam o recrutamento e
o regime de atividades dos monitores;
111 - elaborar o Regimento Intimo do Departamento, que
deverá ser homologado pela Congregação; e
IV - cumprir e fazer cumprir as determinações que Ihe foram
atribuídas pela Estatuto do Docente.

Alugo 34 - O Conselho do Departamento reunir-se-á em
sessões ordinárias, regulamentadas pelo seu Regimento
Interno, e extraordinariamente, quando mnvocado pelo
Chefe ou por um terço de seus membros.

Suprimido.

TÍTULO IV-- DO ENSINO

Artigo 35 - O Ensino na FORP será ministrado em Cursos
de Graduação, Pós-Graduação e Extensão Universitária, de
acordo com o disposto nos ans. 59 e 60 do Estatuto e nos
ans. 62 a 117 do Regimento Geral.

Artigo 36 - A coordenação didática do Curso de Graduação
da FORP será exercida pela CG, em conformidade com o
disposto no arl 48 do Estatuto.

Artigo 37 - A coordenação didático-clenthca dos Cursos de
Pós-Graduação será exercida pela CPG. em conformidade
com o art. 49 do Estatuto.

Parágrafo únloo - Os Programas de Pós-Graduação deverão
ser regidos por Regulamentos próprios, aprovados pela
Congregação e pelo CoPGr.
AlUgO 38 -- Os Cursos de Extensão UniverStária. destinados
à Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização e Difusão de
conhecimentos na área Odontológlca, poderão ser



35
Proposta deAttençãa Regimento FORO/USP- 8

pelos Departamentos, na forma prevista nas artigos 118 a
120 do Regimento Geral.

oferecidos, na forma prevista nos artigos 118 a 120 do
Regimento Geral, obedecidas as normas de funcionamento
constantes do Regimento de Cultura e Extensão Universitária
da USP.

Artigo 38 -- A FORP poderá oferecer curso de
especialização, de longa duração, por dedsão da
Congregação, ouvida a CCEx, obededdas as normas de
funcionamento constantes do Regimento de Cultura e
Extensão Universitária da USP.

Artigo 39 - A FORP qualificará candidatos para outorga dos
seguintes Diplomas, Títulos ou Certificados:

1 - diploma de Cirurgião-Dentista;
11 - títulos de:

a) Mestre;
b) Ooutor;
c) Livre,Docente.
111- certificados de:

a) aprovação em disciplina;
b) conclusão em Cursos de Extensão Universitária;

c) condução em outros curas aprovados pelos órgãos
competentes.

Suprimido.

Artigo 39 - A fORP qualificará candidatos para outorga dos
seguintes Diplomas, Utulos ou CertiHlcados:

1 -- diploma de Bacharel em Odontologia;
11 - títulos de:

a) Mestre em Ciências;
b) Doutor em Ciências; e
c) Livre»Docente.
111 - certificados de:

a) aprovação em disciplina;
b) conclusão em Cursos de E}(tensão Universitária; e
c) conclusão em outros cursos e atividades acadêmicas

aprovadas pelos órgãos competentes.
TÍWLO V - DO CORPO DOCENTE

CAPÍTULO 1 - DA AnVIDADE DOCENTE

TÍWLOV - DO CORPO DOCES'n

CAPÍNLO I ATIVIOAOE DOCENTE

Artigo 40 - A admissão de Auxiliares de Ensino e

Assistentes seH feita mediante proposta devidamente
justificada do Departamento interessado ao CTA.

SEÇÃO I CONCURSO PAGÃO CARGO OE PROFESSOR DOUTOR

Aitlg0 41 - O concurso para provimento do cargo inicial da
carreira docente far-se-á nas termos das disposições dos
aMgos 77 a 79 do Estatuto e dos artigos 132 a 148 do
Regimento Geral, publicando-se o edital no Diário Oficial do

Estado, procurando-se também dar ampla divulgação em
outros meios de comunicação.

Parágrafo único - As ínsaições para os concursos aos cargos
de Professor Doutor serão abertas pelo prazo de 60
(sessenta) dias.

Artigo 42 - As provas para o concurso referido no artigo
anterior serão realizadas de conformidade com os artigos
135 a 137 do Regimento Geral, podendo ser feitas em duas
fases, de acordo com a proposta do (bnselho do
Departamento e aprovada pela Congregação, devendo essa
disposição constar do edital de abertura do concurso.
$ 1o - As provas para o concurso de Professor Doutor
realizado em uma única fase constam de:

1 - julgamento do memorial com prova pública de arguição;
11 - prova didátlca;
111- prova prática.
$ 2o - As provas para o concurso de Professor Doutor
realizado em duas fases constam de:

1 - prova escrita (eliminatória);
11 - julgamento do memorial com prova pública de argulção;
111 - prova didática;
IV - prova prática.

$ 3o - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira
será eliminatória e deverá consistir em prova escrita.
obedecidas os tempos do art 139 do Reglmenta Geral da

$ 4o - A Comissão Julgadara apresentará, em sessão
pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova esaita

USP

Artigo 40 - As ativldades docentes na USP regem-se pelo
disposto no Estatuto do Docente.

SEÇÃO l CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DOUTOR

Artigo 41 - O concurso para provimento do cargo inicial da
carreira docente far-se-á nos termos das disposições dos
ans. 77 a 79 do Estatuto e dos ans. 132 a 148 do Regimento
r;oral

Parágrafo único - As inscrições para os concursos aos cargos

de Profusor Doutor serão abertas pelo prazo de 30 (trinb) a
90 (noventa) dias, a critério da Departamento.

Artigo 42 - As provas para o concurso referido no artigo
anterior serão realizadas de conformidade com os artigos
135 a 137 do Regimento Geral, podendo ser feitas em duas
fases, de acordo com a proposta do Conselho do
Departamento e aprovada pela Congregação. devendo essa
disposição constar do edital de abertura do concurso.
$ 1o - As provas para o concurso de Professor Doutor
realizado em uma única fase constam de:

1 - julgamento do memorial com prova pública de arguição;
11 - prova didática; e
111 - prova prática.
$ 2o - As provas para o concurso de Professor Doutor
realizado em duas fases constam de:

1 - prova escrka (eliminatória);
11 - julgamento do memorial com prova publica de arguição;
111 - prova didática; e
IV - prova prática.
$ 3o - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira
será eliminatória e deverá conslglr em prova escrita,
obededdos os tempos do art. 139 do Regimento Geral da

$ 4o - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão
pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita

USP
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eliminatória, sendo eliminado do concurso o candidato que
obtiver nota menor do que 7,0(sete) da maioria dos
membros da Comissão Julgadora .
$ 5o - O candidato poderá propor a substituição de pontos
imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à Comissão Julgador deddir. de plano,
sobre a procedência da alegação.

eliminatória, sendo eliminado do concurso o candidato que
obtiver nota menor do que 7,0 (sete) da maioria dos
membros da Comissão Julgadora.

$ 5o - O candidato poderá propor a substituição de pontos
imediatamente após tomar conhedmento de seus
enundados, se entender que não pertencem aa programa do
concurso, cabendo à Comissão ]ulgadora decidir, de plano,
abre a procedência da alegação.
$ 6o - O "mcv&a áac#ndr, os materiais e os Instrumentais
necessários para realização da prova prática serão propostos
pelos respedivos Conselhos de Departamento e constarão
do edital de abertura do concurso.

Artigo 43 - As notas das provas do concurso para Professor
Doutor terão os seguintes pesos:
$ 1o - Sendo o concurw realizado em uma Única fase:
1 - julgamento do memorial com prova pública de argüição -

11- prova didática-4; e
111 - prova prática - 2.
$ 2o - Sendo o concurso realizado em duas fases:
1 - prova escrita eliminatória - l;

11 - julgamento do memorial com prova pública de argüição

111- prova didática- 3; e
IV - prova prática - 2.

SENÃO II FARÃO CARGO OE PROFESSORTITUUR

4;

4;

Artigo 43 - As notas das provas do concurso para Profesnr
Doutorterão os seguintes pesos:
$ 1o - Sendo o concurso realizado em uma única fase:
1 - julgamento do memorial com prova pública de arguição -

11 - prova didática - 3;
111 - prova prática - 3.
$ 2o - Sendo o concurso realizado em duas fases:

1 - prova escrita eliminatória - l;
11 - Julgamento do memorial com prova pública de arguição

[ll - prova didática - 3;
IV- prova prática - 3.
SEÇÃOII PARA O CARGO OE PROFESSORTIrUUR

Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo de
Professor Tkular fãr-se-á nos termos do art 80 do Estatuto e
dos artigos 149 a 162 do Regimento Geral, publicando-se a
edital no Diário Oficial do Estado e dando-se dele ampla
divulgação em outros órgãos de comunicação.
Artigo 45 - As notas das provas do concurso para Professor
Titular, terão os seguintes pesos:
1 - julgamento de trutas - 4;
11 - prova pública oral de erudição - 3;
111- prova pública de argulção - 3.

Artigo 46 - Na prova pública de arguição e no julgamento
de títulos, os membros da Comissão Julgadora analisarão a
regularidade e relevância da produção do candidato, medida
pela projeção de suas atividades científicas, didáticas, de
extensão e admlnlsüativas, bem como pela formação e
orientação de discípulos, observado o disposto nos Incisos a
seguir:

1 - a duração da arguição não excederá a benta minutos por
examinador, cabendo igual tempo ao candidato para as
respostas. Havendo concordância entre o examinador e o

candidato, poderá ser estabelecido diálogo entre ambos,
observado o prazo global de sessenta minutos.
11 - no julgamento dos títulos deverão prevalecer as
atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores à
inscrição.

SEÇÃO III DE LWRE DOCÊNCn

Artigo 47 - O concurso de Livre-Docência far-se-á nos

termos dos artigos 81 a 83 do Estatuto e dos artigos 125 a
129 e 163 a 181 do Regimento Geral.

ArtIgO 48 - Nos meses de dezembro, a Congregação
edabelecerá dois períodos de Inscrição para a Livre
Docência, a vigorar no ano seguinte, publicando-se o edital
no Diário Oficial do E«ado e dando-se dele ampla divulgação

4;

3;

Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo de
Professor Titular far-se-á nos termos do art. 80 do Estatuto e
dos ans.149 a 162 do Regimento Geral.

Artigo 45 - As notas das provas do concurso para Professor
Titular. temo os seguintes pesos:
1 - julgamento de títulos - 4;
11 - prova pública oral de erudição - 3; e
111- prova pública de argulção - 3.

Artigo 46 - Na prova pública de arguição e no julgamento
de ütulos, os membros da Comissão Julgadora analisarão a
regularidade e relevância da produção do candidato, medida
pela projeção de suas atividades científicas, didáticas, de
extensão e administrativas, bem como pela formação e
orientação de discípulos, observado o disposto nos incisos a
seguir:
1 - a duração da arguição não excederá a trinb minutos por
examinador. cabendo igual tempo ao candidato para as
respostas. Havendo concordância entre o examinador e o
candidato, poderá ser estabelecido diálogo entre ambos.
observado o prazo global de sessenta minutos.
11 -- no julgamento dos títulos deverão prevalecer as
aüvidades desempenhadas nos cinco anos anteriores à
inscnçaQ.

SEÇÃO III -- CONCURSO OE LWRE-DOCÊNCU

Artigo 47 - O concurso de LivrePDocência far-se-á nos
termos dos ans. 81 a 83 do Estatuto e dos ans. 125 a 129 e
163 a 181 do Regimento Geral.
Artigo 48 - A Insalção será realizada uma vez ao ano pela
período de 30 (trinb) dias, contados a partir do lo dia útil do
mês de janeiro.
$ 1o - A Congregação aprovará os programas das disciplinas

©
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por outros meios de comunicação.
$ 1o - Na mesma sessão, serão aprovados os programas das
disciplinas ou conjunto de disciplinas sob a responsabilidade
de cada um dos Departamentos, que servirão de base para o
concurso.

$ 2o - Todas as disciplinas ministradas pelo Departamento
serão incluídas no concurso, cabendo à Congregação decidir.
por proposta dos Departamentos, se elas constarão como
programas independentes ou se integrarão programas de
conjunto de disciplinas.

$ 3o - A inscrição ficará aberta pelo período de quinze dias
durante o mês de janeiro e quinze dias no mês de julho, e o
mncurso deverá realizar-se no prazo compreendido entre
trinta e cento e vinte dias, a contar da homologação da
inscrição pela Congregação.

$ 4o - O candidato fará a sua Inscrição na disciplina ou
conjunto de disciplinas, conforme programação do concurso
pertinente.

ou conjunto de disciplinas sob a responsabilidade de cada
um dos Departamentos, que servirão de base para o
concurso.

$ 2o - Todas as disciplinas ministradas pelo Departamento
serão incluídas no concurso, cabendo à Congregação decidir.
por proposta dos Departamentos, se elas contarão como
programas independentes ou se integrarão programas de
conjunto de disciplinas.

Artigo 49 - A prova de avaliação didática, prevista no item
IV do art. 82 do Estatuto da Universidade, consistirá em
aula, em nMel de Pós-Graduação, e será realizada nos
termos do que dispõe o Regimento Geral da USP. em seu art
156 e seus parágrafos.
Artigo 50 - As notas das provas do concurso para Livre-
Docência terão os seguintes pesos:
1 - prova escriü - l;
11 - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente
a obra do candidato ou parte dela - 3;
111 - julgamento do memorial com prova pública de arguição

IV - avaliação dídática - 2.
TÍWI.O VI-- DO CORPO DISCUTE

CAPÍWLO 1- DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 51 - O corpo discente é constituído pelos estudantes
regularmente matriculados na FORP de acordo com o art
203 do Regimento Geral.
Artigo 52 - O regime disdplinar obedecerá ao disposto no
art. 4o das Disposições transitórias do Regimento Geral.

CAPÍWLO II. V DOS ALUNOS MONnORES

Artigo 53 - A monltorla dos cursos de graduação poderá
ser exercida por alunos matriculados nos cursos de
Graduação e de PÓs-Graduação, obedecendo ao disposto nos
artigos 208 e 209 do Regimento Geral da USP.

Artigo 54 - Os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação

poderão exercer monitoria. desde que tenham rendimento
escolar satisfatório e demonstrem suficiente conhecimento

da matéria. No caso de disciplinas pré-clínicas, clínicas e
naquelas de conhecimento específico da área de
Odontologia, o aluno deverá estar regularmente matriculado
na Unidade

$ 1o -- As necessidades, funções e avaliação de desempenho
da monkoria serão definidas e aprovadas pela Comissão de
Graduação.
$ 2o - O recrutamento de alunos monitores será feito entre
alunos que tenham sido aprovados na disciplina ou
disciplinas relacionadas com as aüvidades da monitoria.
$ 3o - O regime de atividades do monitor. incluindo
atívidades de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. será
estabelecido pelo Departamento responsável pela disciplina.

4; e

@

Artigo 49 - As notas das provas do concurso para Llvre-
Docência terão os seguintes pesos:
1 -- prova escrita - l;
11 - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente
a obra do candidato ou parte dela - 3;
11] - julgamento do memorial com prova pública de arguição

IV - avaliação didática - 2.
ThUI.O VI-- DO CORPO DISCENn

CAPÍWLOI DHPOSIÇÕES GERAM

Artigo 50 - O corpo discente é constituído pelos estudantes
regularmente matriculados na f:ORP de acordo com o Título
vl], capítulo 1, do Regimento Geral.

Artigo 51 - O regime disciplinar obedecerá ao disposto no
art 4o das Disposições transitórias do Regimento Geral.

CApímLO lle Dos Alunos MoNrronts

Antigo 52 - A monitoria dos cursos de graduação poderá
ser exercida por alunos matriculados nos cursos de
graduação e de pós-graduação da Unidade, obedecendo ao
disposto nos artigos 208 e 209 do Regimento Geral da USP.

{;

Artigo 53 - Os alunos de graduação ou de pós-graduação
poderão exercer monitoria, desde que tenham rendimento
escolar bati«atório e demonstrem suficiente conhecimento
da matéria.

$ 1o - As necessidades, funções e avaliação de desempenho
da monitoria serão definidas e aprovadas pela Comissão de
Graduação.
$ 2o - O recrutamento de alunos monitores será feito entre

alunos que tenham sido aprovados na disciplina ou
disciplinas relacionadas com as atividades da manttoria;
$ 3o - O regime de atlvidades do monitor. incluindo
atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. será
egabeleddo pelo Departamento responsável pela disciplina.
$ 4o - O aluno poderá exercer somente uma função de
monitoria durante o período letivo.
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g 4o - O aluno poderá exercer nmente uma função de
monitoria durante o período letívo.
Artigo 55 - A seleção dos alunos monitores será feita
mediante provas específicas, nas quais demongrem
capacidade de desempenho nas atividades técnico-didáticas
da disciplina. a critério do Conselho do Departamento.
$ 1o - Os Chefes de Departamento providenciarão a
abertura de concursos internos, estabelecendo em edital o
período de inscrição, área de atuação e provas exigidas.
$ 2o - As provas referidas neste artigo serão elaboradas,
realizadas e julgadas a critério do Conselho do Departamento
junto ao qual o candidato desempenhará suas funções.
Artigo 56 - Aos alunos monitores cabe auxiliar os docentes

responsáveis pela disdplína em ativldades técnico-didátícas,
sendo vedado atribuir-lhes atividades docentes.

Parágrafo único - A Universidade poderá instituir bolsas para
os alunos monitores.

Artigo 57 - O Departamento aprovará a inscrição, avaliará
os relatórios e expedirá certificado relativo ao efetivo
exercício da monitoria.

Suprimido

SupHmido

Artigo 54 - A seleção dos alunos monitores será feita
mediante provas específicas, nas quais demonsbem
capacidade de desempenho nas atividades técnico-dídáticas
da disciplina. a juízo do Conselho do Departamento.
$ 1o - Os Chefes de Departamento providendarão a
abertura de concursos internos. estabelecendo em edital o
período de inscrição, área de atuação e provas exigidas.
$ 2o - As provas referidas neste artigo serão elaboradas,
realizadas e julgadas a critério do Conselho do Departamento
junto ao qual o candidato desempenhará suas funções.
Antiga 55 - Aos alunos monitores incumbe auxiliar os

docentes responsáveis pela disdpllna em atividades técnico-
dídáticas, sendo vedado atribuir-lhes atividades docentes.

Parágrafo único - A Universidade poderá ingituir bolsas para
os alunos monitores.

Artigo 56 - A Unidade expedírá um certificado relativo aa
efetivo exercido da monitoria.

TÍnJLO VII DAS EDIÇÕES

CAPÍTULO 1 - EDIÇÕES OOS DIRIGEI{IES DA FORP

Artigo 57 - As eleições para Diretor e Vice-Diretor serão
realizadas mediante o procedimento egabelecldo no art 46
do Estatuto, observadas as disposições concementes às
substituições e aitérios de elaboração das listas tríplloes
previstos nos artigos 210 a 212 do Regimento Geral.
Artigo 58 -- Os Chefes e respectivos Suplentes da Chefia
dos Departamentos, serão eleitos de confomlidade com o art
58 do Esbtuto da USP. observado o disposto nos artigos
213, 214, 259 e 260 do Regimento Geral da USP.

CAPITULO II - EDIÇÕES PARA REPRESEmAÇÃO NOS ÓRGÃOS

CaUCiAOos

SEÇÃO I ELEIÇÕES DAS a.TEGORIAS DOCENTES

Artigo 59 - As eleições dos representantes das categorias
docentes processar-se-ão:

1 - para o Conselho Universitário, conforme dispõem os
artigos 215 a 218 do Regimento Geral;
11 - para as Coleglados da FORP, consoante os artigos 219 a
221 do Regimento Geral.

SEÇÃO 11 DEIqAIS EDIÇÕES

Artigo 60 - As eleições para a representação do lorpa
discente, dos servidores técnicos e adminlstntivos e dos

antigos alunos obsewarão os preceltas dos artigos 222 a 240
do Regimento Geral.

TfWLOYIII IOADES UNWERSnÁRIAS, PRÉMIOS E
HOMENAGENS

Artigo 61 - A Congregação poderá propor aa Conselho
Universitário, ftindamentadamente. a concessão do título de
Doutor Honoris Causa, a pernnalldades nacionais ou
estrangeiras, satisfeitos os requisitos do art 92 do Estatuto.
Artigo 62 - A f:ORP poderá conceder o título de Professor
Emérito, mediante aprovação de dois terços dos
componentes da Congregação, a seus professores
aposentados que se hajam distinguido por atividades
didáticas e de pesquisa, ou contribuído, de modo noHvel,
para o progresso da Universidade.

Artigo 63 - A FORP poderá conceder, a critério da

Suphmido.

Suprimido.

Suprimida

Suprimido

Suprimido.

Suprimido

Suprimido.

TÍTUIOVII PItÊHIOS E HOMENAGENS

Suprimido.

Artigo 58 - A FORP poderá conceder o título de Professor
Emérito, mediante aprovação de dois terços dos
componentes da Congregação, a seus professores
aposentados que se hajam distinguido por atMdades
dldáticas e de pesquisa. ou contributo, de modo notável,
para o progresso da Universidade.

Artigo 59 - A F:ORP poderá conceder. a critério da

F
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Congregação, prêmios a alunos que se tenham destacado no
Curso de Graduação ou em algumas de suas disciplinas.

Artigo 64 - A título de gratidão, incentivo e exemplo, a
FORP poderá, a critério da Congregação, prestar
homenagens a seus docentes e funcionários, ativos ou
inatívos.

TÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERnS

Congregação, prêmios a alunos que se tenham destacado no

Curso de Graduação ou em algumas de suas disciplinas.
Artigo 60 - A título de gratidão, incentivo e exemplo, a
FORP poderá, a critério da Congregação, pastar
homenagens a seus servidores docentes e servidores

técnicos e administrativos, ativos ou inatívos.

TÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 61 - O uso do nome da fORP e seus símbolos, bem
como indicação de seus Departamentos, para qualquer fim
comercial ou publicação de qualquer natureza que não seja
ofidal, salva em trabalho científico realizado pelo corpo
docente, somente será permitido mediante autorização
prévia concedida pela Direção da Unidade e de acordo com
as normas da USP relacionadas ao tema.

Antigo 62 - A reavaliação quinquenal das atividades
docentes, como preceitua o art. 104 do Estatuto, será feita
de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão

Permanente de Avaliação, mencionada no art. 202 do
Regimento Geral, bem como em atendimento às
determinações da Estatuto do Docente.

Artigo 65 - A reavaliação quinquenal das ativldades
docentes, como preceitua o art 104 do Estatuto, será feita de
acordo com as normas estabelecidas pela Comissão
Permanente de Avaliação, mencionada no art 202 do
Regimento Geral.

Artigo 66 - São vedadas as acumulações de:

1 - Presidência de Comissões Estatutárias e Permanentes;
11 - Presidência de Comissões Estatutárias e Permanentes.
com a Supervisão das Clínicas Odontológicas;
111 -- Presidência de Comissões EstatuHrlas e Permanentes, e
Supervisão das Clínicas Odontológicas com a Chefia do
Departamento;
IV - Presidênda das Comissões de Graduação, Pesquisa e
Cultura e Extensão, Supervisão das cínicas Odontológicas e
Otefia do Departamento, com a Coordenação de Programas
de Pós-Graduação.

Artigo 67 - A criação de Núcleos de Apoio ao Ensina, à
pesquisa e à cultura e extensão poderá ser proposta por
grupo de docentes e pesquisadores de dois ou mais

Departamentos, conforme previsto no art 7o do Estatuto,
observado o disposto nos aNgos 53 a 61 do Regimento
Geral e em normas superiores.

Suprimido.

Artigo 63 - A criação de Núcleos de Apoio ao Ensino, à
Pesquisa e à Cultura e Extensão seguirá as normas da USP
relacionadas ao tema.

Amigo 64 - o Bloco M (aínlca de Pacientes Especiais) da
F:ORP é vinculado ao Departamento de Clínica Infantil, ao
qual cabe gerenciar o seu funcionamento e estrutura física.

Artigo 65 -- A participação em reuniões de órgãos
colegiados, para quaisquer de seus membros, é considerada
atividade prioritária.
Artigo 66 - Os casos omissos deste Regimento serão
resolvidos pela Direção da Unidade, ouvida a Congregação.

TÍTULO IX - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo lo - A FORP aplicará, no que couber. o constante da
Título IX - Disposições Transitórias - do Estatuto e do
Regimento Geral.

Artigo 2o - Em até cento e oitenta dias, após a vigência
deste Regimento, deverão ser submetidos à apreciação da
Congregação os Regimentos dos Departamentos, das
Comissões Egatutárias e Pemlanentes, do Conselho de
Clínicas e da Comissão de Relações Intemacionais, para
adequação a esb Regimento.

Artigo 68 - A participação em reuniões de órgãos
colegiados, para quaisquer de seus membros, é considerada
atividade prioritária.
Artigo 69 - Os casos omissos deste Regimento serão
resolvidos pelo Diretor, ouvida a Congregação.

TÍTUI.O X -- DBPOSIÇÕES TRANSnÓRIAS

Artigo lo - A FORP aplicará, no que couber, o constante do
Título X - Disposições Transitórias - do ERatuto e do
Regimento Geral.

Artigo 2o - Em até cento e oitenta dias, após a vigência
deste Regimento, deverão ser submetidos à apreciação da
Congregação os Regimentos dos Departamentos, das
Comissões Estatutárias e Permanentes, do Conselho de
Oínicas e do Comltê de Ética em Pesquisa.

Artigo 3o -- O Regimento da Unidade poderá ser emendado
a qualquer tempo, por deliberação da maioria absoluta dos
membros da Congregação, entrando em vigor após
aprovação do Conselho Universitário.

Suprimida.

©
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Parágrafo único - Quando, por meio de decisões de órgãos
superiores, ocorrerem alterações no Estatuto ou no
Regimento Geral, este Regimento terá sua redação alterada
em consonância, por deliberação da Congregação.
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PG. P. n.o 37359/2021 Ê

{
:

PROCESSO Ne: 2012.1 .00738.58.5

INTERESSADO: FACULDADE
ODONTOLOGIADE RIBEIRÃOPRETO

DE
FORP

ASSUNTO: Análise de regimento - Alteração de
regimento de Unidade. Revogação de vedação
de acumulação de Presidente de Comissões
Estatutárias com Chefia de Departamento.
Ausência de previsão de entrega de memorial e
provas em idioma estrangeiro nos concursos
para carreira docente. Análise jurídico-formal.

PARECER

Senhor Procurador Geral

1. Vêm os autos à Procuradoria Geral. encaminhados pelo

limo. Sr. Secretário Geral, para análise jurídico-formal das alterações

propostas pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - FORP ao seu

Regimento.

2. A minuta com todas as alterações consolidadas e a

informação de aprovação por maioria absoluta dos membros da Congregação

em sessão de 20.09.21 . consta de fls. 1 1 7/1301

É o relatório. Pi
l Indicação de folhas dos autos digitais.

a Opinar.

NN. 202].02.000002, Página: l de 5
Rua da Reitoria. 374, 2o andar. Cidade Unlvenitárla
30918408

CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine:(11)
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3. No que concerne aos aspectos formais da proposta. deve-se

dar cumprimento ao art. 9'. inc. 1, da Lei Complementar Estadual n. 863/1999.
que assim prescreve:

LC n. 863/99:

Artigo 9' - A alteração da lei será feita:(NR)

a) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de

unidades superiores ao artigo, referidas no incisa V do artigo 7o, devendo ser utilizado

o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras

maiúsculas. em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os

acréscimos; (NR)

b) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado. votado, declarado

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a leí alterada manter essa

indicação, seguida da expressão 'revogado", "vetado". ou 'declarado inconstitucional,

em controlo concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal';(NR)

c) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo,

Identificando-se o amigo assim modificado por alteração de redução, supressão ou

acréscimo com as letras "NR" maiúsculas. que significam 'nova redução", entre

parênteses, uma única vez ao seu final. obedecidas, quando for o caso. as
prescrições da alínea "b'.(NR)

Parágrafo único - O termo 'dispositivo' mencionado nesta lei complementar refere-se

a artigos. parágrafos, incisos. itens e alíneas. (NR)

é .)

/

3.1 . Nesse sentido, o art. 9' da proposta, por exemplo. deverá

constar como "Artigo 8'A', o art. 1 1 como 'Artigo 9'A'. o art. 12, como 'Artigo

9'B", o art. 13 como "Artigo 10" e assim, sucessivamente.

NN. 2021.02.000002. Página: 2 de 5
Rua da Reitoria, 374, 2o andar, Cidade Universitária
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3.2. Do mesmo modo, é vedado o aproveitamento de número

de dispositivo revogado. Assim, o art. 66, por exemplo, cuja revogação está

sendo proposta. não poderá ser reaproveitado.

4. No art. 12, $ 1', a referência tecnicamente mais adequada é

ao "capot' e não ao art. 1 2 como mnstou.

5. Quanto aos aspectos materiais da proposta. para facilitar a

exposição. passo a me manifestar por artigos.

5.1. Artigo 2' - A nova redação proposta para o art. 2' excluiu

a previsão expressa de necessidade de observância pela FORP das normas

traçadas pelos órgãos superiores quando da celebração de acordos e

convénios. Todavia. tal alteração não exclui essa obrigatoriedade. já que a

observância das normas universitárias superiores independe de previsão no

Regimento das Unidades.

5.2. Artigo 7'. inc. ll - De acordo com referido dispositivo,

compete a Congregação aprovar criação, reestruturação ou extinção dos

cursos de Pós-Graduação. Observo que nos termos do art. 39, inc. XXVII. do

Regimento Geral, compete a Congregação opinar sobre a criação ou

reformulação de cursos de Pós-Graduação. A deliberação final cabe ao
CoPGr, nos termos do Regimento de Pós-Graduação, baixado pela Resolução
CoPGr n. 7493/2018.

5.3. Artigo 21, parágrafo único - Embora o termo "a

recondução", de acordo com a interpretação consolidada no Ofício Circular

NN. 2021.02.000002. Página: 3 de 5
Rua da Reitoria, 374, 2o andar, Cidade Universitária
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gSG/CLR/48/2014. signifique a possibilidade de sucessivas reconduções, sugiro

altera-lo para "reconduções", aditando-se a mesma nomenclatura do

Regimento de Pós-Graduação, evitando, assim. interpretações divergentes.

5.4. Artigo 25, inc. ll - A Resolução CoPq n. 7863/20192

estabelece no art. I', inc. 11, que a representação discente na Comissão de

Pesquisa será constituída por alunos de Graduação e Pós-Graduação. Nesse

sentido. a redação do art. 25. Inc. 11, da proposta deverá ser alterada para

incluir também os discentes de Graduação.

5.5. Artigo 35 - Considerando que o ensino na FORP é

também ministrado em Cursos de Extensão, e que o art. 35 faz remissão aos

artigos correspondentes do Regimento Geral. parece-me mais adequado que

seja mencionado do art. 62 a 120 e não a 1 17 como constou.

5.6. Artigo 37, parágrafo único - Nos termos do art. 17, inc. l.

do Regimento de Pós-Graduação. baixado pela Resolução CoPGr n.

7493/2018. compete a Câmara de Normas e Recursos - CaN - do Conselho

de Pós-Graduação - CoPG, deliberar sobre os Regulamentos dos Programas

de Pós-Graduação. Nesse sentido, recomendo a carreta remissão a CaN.

5.7. No que se refere as disposições relativas aos concursos

da carreira docente, observamos que não houve proposta de alteração quanto

à possibilidade de entrega de memorial e realização de provas em idioma

estrangeiro, conforme autorizado pelo Regimento Geral, após a publicação das

Resoluções n. 7566/201 8 e 7758/2019.

2 Resolução CoPq n. 7863/2019 - Regulamenta a composição e as competências das Comissões de
Pesquisa da Universidade de São Paulo.

NN. 2021.D2.000002. Página: 4 de 5
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finalidade.

são Paulo, 26 de novembro de 2021 .

Kamila Paula Flegler

procuradoria Acadêmica

Dáninã:5 de 5
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Consulta FORP - Regimento da Unidade - pgacademico@usp.br - E-mail do Universidade de São Paul

pgacademlco USP <pgacademico@!usp.br>

para Juliana
qua..24 de nov.20:00(há 2 dias)

Prezada Juliana

Estamos concluindo a ar\alise do Regimento da FORP e notamos que não houve proposta de alteração dos concursos docentes quanto à possibilidade de realização de provas
8 0nkega de memorial em idioma estrangoilo. confomle autoriza o Regimento Geral. após as alterações deconentes da publicação das Resoluções n. 7566/2018 e 7758/2019

Nesse sentido. questiono $e 8 UnHade tem Interesse de inserir essa previsão em seu Regimento.

Atonciosamonto.

Komila Flegler
Procurador Chefe-substituta

Procuradoria Académica
Procuradoria Geral da USP

O e-ani UeSeB2laZ@!S:yl prub"u n etüdlb hfomal âs AssisUndu Acad6iricas e indAndas oqulvalentu in Unidas« e 6íBãas. m Intuito de sohlduw dúvidas ntliquebas B g«iéricas da aientação juíldiu JÓ
oonsoidada noàmbllodaPlocuradoria Geral ' ' ' ' '

As rüsposin erwlBdas pa esb canal não slü«quem a onússão de parecerjurldbo.

P8r8 8 en\bsâo de paíeu li#tólao em casa nn«elas. a$ oonsuRas à Procuradoíü G«'õl devrem $« realizadas pekn Dketones das Unldadn ou eqtÉvabnbs. em Professo USP lamalzado o &vidõmenla hsbuldo.

Juliana Godos de Oliveira SINA
para nelson. SECRETARIA. Rícardo. mim

qu]. 25 de nov.09:33 (há l dla)

Prenda Dra. Kamila

A pedido do Prof. Dr. Paul Nelson Fikio. Dlretor da FORP/USP. 8 consldemndo que o Regimento da Unidade fbl elaborado por Comissão
dos trabalhos em 2020, 80ticitamos que seja analisada a refeHda propmta. nm a Inclusão dessa prevista

instituída 8m 2016 i.uni a finaliza

Na aporüinldado. Inlarmamos que a Inclusão da possiblidade de realização de provas e entrega de memotíal em Idbma estrangeiro poderá ser avaHada oportunamente pel
8

Atenciosa mente

)ull+n Godos de Oliveira Salva

Assistente Témíca Acadêd.ca

Faculdade de OdontoloBla de Rlbelrão Preto - usp
TelefóíK: (16) 3315-4122

httpsJ7mall.google.oom/mallfd0/?tab=rm#inbox/FMfcgzGkZZnHWJjxtrpRccCkspbvMKMQ 1/1
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Processo:2012.1.00738.58.5

Interessado: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIF{ÃO

PRETO - FORP

Assunto: Análise de regimento - Alteração de regimento de

Unidade. Adição de regimento integralmente novo, em razão do

volume de modificações (art. 9'. inc. 1, da LCE n. 863/1999).

Competência para aprovação de organigrama. Previsão de

representação discente mínima na composição da Congregação

em desacordo com o art. 45 do Estatuto. Exigências em relação a

membros docentes de comissões estatutárias sem respaldo nas

normas superiores. Necessidade de previsão em norma própria

para a instituição de prémios. Correções formais de texto.

DESPACHO

01. Acolho o Parecer n. 37359/2021 . de lavra da Dra.

Kamila Pauta Flegler, com a ressalva e a complementação que

seguem.

02. Quanto ao item 3 do parecer retro. recomendo

que seja baixado um Regimento integralmente novo.

considerando a extensão das modificações propostas, evitando-

se. assim, renumerações (art. 9', inc. 1, da LCE n. 863/1999).

03. No que tange ao art. 4'. $ 2', da minuta,

esclareço que a competência para a aprovação do organigrama

da Unidade não se encerra na sua Congregação. havendo
NN.2021.02.000002.Página:l de 4
Rua da Reitoria. 374, 2' andar, Cidade Unlvenitárla - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (11)
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tramitação por outros órgãos superiores (v. Resolução n.

7339/2017 e Portaria GR 6959/2017). Assim sendo. recomendo

que a redação do $ 2' do art. 4' da minuta seja complementado,

ao final, pela expressão "e demais instâncias superiores".

04. No que diz respeito à composição da
Congregação. a Unidade propõe prever que obrigatoriamente

haverá um representante discente de graduação e um

representante discente de pós-graduação. no mínimo. No

entanto, essa disposição não encontra guarida no art. 45 do

Estatuto. devendo sor excluída da parte final do inc. IX do art. 5a
da minuta.

05. Ainda quanto ao art. 5' da proposta, o inc. XI

deve ter a redação corrigida para: "eleito pelos seus pares, com

mandato de um ano, admitindo-se uma recondução'.

06. Com relação ao art. 8' da minuta. não é possível

compreender a extensão. ao Presidente do colegiado, da
competência da Congregação para criar comissões. Assim sendo.

a referência ao Presidente deverá ser excluída da redação, sem

prejuízo de que o Diretor possa criar grupos de trabalho -- no

exercício de competência própria -- ou. ainda, instituir comissões

ad referendum da Congregação (no exercício da competência do

colegiado. sub censura deste último).

07. A redação do inc. l do art. 15 da minuta deve ser

corrigida de "suceder-lhe-á" para 'suceder-lhe'.

08. No que tange à composição da Comissão de

Pesquisa (CPq), observo que nem o Estatuto. nem a Resolução
NN.2021.02.000D02,Página:2 de 4
Rua da Reitoria. 374, 2' andar, Cidade Universitária - CEP 5508220. São Paulo-SP - Fone: (11)
3091-3408 ' '
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CoPq 7863/2019 exigem que os membros docentes desse

colegiada sejam credenciados em Programa de Pós-Graduação

da Unidade. Tal exigência deverá, portanto. ser excluída do art.

25, inc. 1, da minuta.

09. Da mesma forma, quanto à exigência de título de

Mestre para membros docentes da Comissão de Cultura e

Extensão Universitária - CCEx (art. 29 da minuta), embora se

trate de texto vigente no atual regimento da FORP. recomendo

sua exclusão, por inexistir suporte no Estatuto e no Regimento de

Cultura e Extensão Universitária (baixado pela Resolução n.

5940/2011).

10. No $ 1' do art. 55 da minuta, sugiro substituir o

termo "concursos internos" por "seleções internas'.

11. 0 art. 64 da minuta trata de tema de

organograma, não sendo o Regimento seu local adequado. Por

este motivo. recomendo sua exclusão.

12. Observo que as recomendações constantes do

parecer retro e do presente acolhimento inserem-se no âmbito

estritamente formal, estando a proposta em condições de ser

submetida aos colegiados superiores.

13. Considerando que a proposta incluí algumas

pequenas modificações na regulamentação dos concursos

docentes. recomendo sua submissão à Comissão de Atividades

Académicas -- CAA (conforme decisão da CLR de 20.09.2017).

além da CLR (art. 12, inc. 1, alínea 'a', do Regimento Geral) e do

c. Conselho Universitário (art. 16. p. ún.. item 6, do Estatuto).
NN. 2021.02.000002, Página: 3 de 4
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14. Devolvam-se os autos n. 2012.1 .00738.58.5 à SG

SECRETARIAGERAL.

Procuradoria Geral, 26 de novembro de 2021

Stephanie Yukie Hayakawa da Costa
Procuradora Geral Adjunta em exercício
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Processo:

Interessado

2012.1.738.58.5

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIFÜO PRETO

PARECER

Este processo trata da solicitação de alteração de Regimento Interno da Unidade. Em

resposta à solicitação da Procuradoria Geral da USP. esta Comissão vem se manifestar sobre a

análise de questões acadêmicas envolvidas nas modificações propostas.

Do histórico: a Unidade aprova alternação do RI em 18/12/2C)201 a PG pede

esclarecimentos sobre o quórum de aprovação em 04/01/20211 a Unidade esclarece o quesito

em 14/01/20211 a Unidade aprova alterações adicionais, incluindo a alteração de numeração

em 20/09/20211 a PG passa a analisar os autos e, em vista das extensas modificações,

recomenda, em despacho de 26/11/2021 . que seja baixado um Regimento integralmente novos

recomenda ainda que o texto seja submetido à análise da CAA tendo em vista modificações na

regulamentação dos concursos docentes.

A despeito das modificações de cunho formal já apresentadas pela PG, a análise do

documento apresentado e do total de modificações propostas mostra uma atualização de

fundamental importância, com avanços significativos em diversos dispositivos atualizados ou

incluídos.
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Quanto aos pontos relativos das modificações nas diversas modalidades de concurso

aos quais a CAA foi solicitada a opinar, segue parecer discriminado

1 . Concurso para o Cargo de Professor Doutor

a. os Artigos 41-42 mantém a essência do RI anterior, com destaque da
inclusão do $ 6' que submete ao departamento a responsabilidade pelo 'o modus
faciendi. os materiais e os instrumentais necessários para realização da prova
pratica

A CAA opina favoravelmente à proposta

b. o Artigo 43 modifica os pesos relativos das provas. com a diminuição do
peso da prova prática a 20%, em favor da aumento do peso da prova didática para

40% para concursos em uma única fase, ou em favor do aumento do peso do
julgamento de memorial com prova pública de arguição para 40% para concursos em

duas fases, quando o candidato é pré-selecionado por prova escrita eliminatória.

A CAA não vê óbice.

2. Concurso para o Cargo de Professor Titular: os Artigos 44-46 mantém a
essência do RI anterior.

3. Concurso de Livre-Docência

a. o Artigos 47, se mantém intacto

b. o Artigo 48 limita a abertura de inscrições 3 urna vez ao ano, alterando o
período de inscrição de 1 5 para 30 dias. mantendo a essência do restante do texto.

A despeito da prática corrente na Universidade de abertura de inscrições de LD em

dois períodos ao ano, a CAA acede ao desejo da limitação proposta pela Unidade

c. o Artigo 49, versa sobre a prova de avaliação didática, restringindo a
mesma ao nível de Pós-graduação, tal como a opção prevista no Artigo 172.
Parágrafo único do RG da USP.

A CAA opina favoravelmente à proposta
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2012.1.738.58.5

FACULDADE DE ODONTOLOGiA DE RIBEERAO PRETO

A CAA, em sessão realizada em 6.12.2021, manifestou-se favoravelmente quanto ao

mérito acadêmico da proposta de alteração do Regimento Interno da Unidade, conforme

parecer.

Encaminhem-se os autos à CLR

São Paulo. 14 de dezembro de 2021

Pedra Vitoriano Oliveira

Secretário Geral
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E RECURSOS
Processo 2012.1.00738.58.5
INTERESSADA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO

Trata-se de proposta de alteração do Regimento Interno (RI) da Faculdade De Odontologia de

Ribeirão Preto (FORP)

Segue brevehistórico

i i

l l l

Em 18/12/2020, o Sr. Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Prof. Dr.

PAULO NELSON FILHO, encaminha à Secretaria Geral a proposta de alteração do Regimento

Interno da Unidade, aprovada na 435g sessão pela E. Congregação, em 18/12/2020 (n.p).

Em 04/01/2021, a PG, por intermédio da Cota PG. X. ne 00002/2021. opina pela devolução

dos autos à FORP, para esclarecer o quórum de aprovação da proposta (n.p).

Em 14/01/2021, o Sr. Diretor da FORP encaminha ofício informando que a aprovação da

alteração do RI, pela Congregação atendeu ao disposto no incisa l do Artigo 39 do Regimento

Geral da USP. Aponta que, na ocasião, a Congregação era composta por 44 (quarenta e

quatro) membros, tendo a alteração do RI sido aprovada por 30 (trinta) votos favoráveis e OI

(uma) abstenção, com a presença de 31 membros(n.p).

Em 21/09/2021, por intermédio da Cota PG X. ng 20289/2021, a PG assinala que a Unidade

havia enviado uma proposta inicial, aprovada pela sua Congregação, no entanto, antes da

análise jurídico-formal da Procuradoria e da manifestação dos colegiados centrais, a FORP

comunicou, por e-ma//, que faria alterações na proposta encaminhada. Diante dos fatos

devolve os autos à Secretarial Geral para juntada da minuta devidamente consolidada {n.p).

Ofício do Diretor da FORP ao Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. PEDRO VITORIANO DE

OLIVEIRA, datado de 20/09/2021, informa que a Congregação, em sua 4471 Sessão

l20/09/2021), aprovou a alteração do Regimento em comento. Esclarece, ter sido a alteração

aprovada, por unanimidade dos membros daquele colegiada(n.p).

Em 26/11/2021, por intermédio Parecer PG. P. ng 37359/2021, a PG se manifesta sobre a

proposta em análise (n.p).

lv

v.

vi

Av. Professor Metia Moraes. 65
CEP 05508-900 l São Paulo - SP l Brasil
55 1 1 3091-3077 l wvwv.eefe.usp.br
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Considerado o resumido histórico, passo a opinar:

Sobre o aspecto formal

Observa o Parecer PG 37359/2021, de lavra da Dra. KAMILA PAULA ELEGER, que, no que se

refere ao aspecto formal da proposta, deve-se observar o disposto no art. 9g inc. 1, da Lei

Complementar Estadual ng 863/1999, que trata da alteração das leis

Artigo ge - A alteração da lei será feita: (NR)

1 - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável; [NR)
11 - mediante revogação parcial;(NR)

111 - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio temo, do dispositivo alterado, ou acréscimo de
dispositivo novo. obsewadas as seguintes regras: (NR)

a) é vedada. mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo,
referidas no incisa V da artigo 7e, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente
anterior. seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os
acréscimos; INR)

b) é vedada o aproveitamento do número de dIsposItIvo revogado, vetado, declarado Inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão 'revogado',
'vetado'. ou "declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal"; (N R)
c) é admissMel a reordenação Interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim
modificado por alteração de vedação. supressão ou acréscimo com as letras "NR" maiúsculas, que significam "nova
redução'. entre parênteses. uma única vez ao seu final. obedecidas. quando for o caso, as prescrições da alínea 'b'.

Parágrafo único - O termo "dispositivo" mendonado nesta lei complementar refere-se a artigos, parágrafos, incisos,
itens e alíneas.

A análise da minuta em tela aponta tratar-se de uma alteração bastante considerável do RI da

Unidade, razão pela qual acolho integralmente a recomendação, lançada pela Dra. STEPHANIE YUKIE

HAYAKAWA DA COSTA, de que seja baixado um Regimento integralmente novo, em atendimento ao

dispositivo legal em questão

Sobre os aspectos materiais

A minuta em análise apresenta um conjunto de dispositivos normativos destinados a regular as

atividades acadêmicas e administrativas da Unidade. Trata-se de um louvável esforço da FORP, em

prol da adaptação do seu ordenamento normativo às alterações no cenário acadêmico, ocorridas

desde a última revisão do RI. Entretanto, como muito bem obsewado pela PG, algumas das normas

propostas afrontam disposições do Regimento Geral, do Estatuto e de diversas resoluções e

portarias. Do exposto, faz-se necessário reformular os dispositivos que tratam dos seguintes

aspectos

Av. Professor Melão Mordes. 65
CEP 05508-900 l São Paulo - SP l Brasil
55 1 1 3091-3077 l v\rww.eefe.usp.br
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i)

ii)

iv)

v)

A competência para criação, reestruturação ou extinção de curso de Pós-Graduação;

A representação discente na Comissão de Pesquisa;

A representação discente na Congregação;

A criação de prêmios para membros do corpo de professores, servidores e alunos;

A competência para aprovação do organigrama da Unidade.

Duas propostas, de caráter inovador, merecem destaque:

il A exigência de titulação de Mestre como critério de elegibilidade para os membros

docentes da Comissão de Cultura Extensão;

ii) A exigência de que os membros docentes da Comissão de Pesquisa sejam

credenciados em programas de pós-graduação da Unidade;

Tais previsões normativas não encontram abrigo regimental ou estatutário. Entendo,

entretanto, que a inexistência de vedação expressa, permite que se análise a proposta, desde que a

Unidade apresente a devida exposição de motivos.

Passo as conclusões

Diante do exposto, sugiro à d. Comissão de Legislação e Recursos que os autos sejam

baixadas em diligência, objetivando facultar à Unidade a possibilidade de reformar a minuta em

comento, bem como apresentar os esclarecimentos solicitados.

Prof. Dr. Júlio Cerca Serrão

Escola de Educação Física e Exporte
UNIVERSIDADEDESÃO PAULO

Av. Professor Mello Morais. 65
CEP 05508-900 l São Paulo - SP l Brasil
55 1 1 3091-3077 l www.eefe.usp.br
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UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
REITORIA

INFORMAÇÃONt FLS. N.'
Proa. N.'

Rub.

PROCESSO: 2012.1.738.58.5

INTERESSADO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

A CLR. em sessão realizada em 03.12.2021, aprovou o parecer do relator, que

sugeriu baixar os autos em diligência. objetivando facultar à Unidade a possibilidade de

reformar a minuta do Regimento da Unidade. bem como apresentar os esclarecimentos

solicitados.

Encaminhem-se os autos à FORP

São Paulo, 06 de dezembro de 2021 .

Secretário Gemi

Ç
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UNIVERSIDADEDESÃOPAIJLO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE R]BEIRÃO PRETO

Assistência Técnica Acadêmica

Of.SCAPACA/050.2022/ FORP

Ribeírão Preto, 21 de março de 2022

Prezada Secretária Geral,

informamos que a Congregação, em sua 453a Sessão, rea]izada em 21 de

março de 2022, aprovou o Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeírão Preto da

Universidade de São Paulo, conforme documento anexo.

Informamos, também, que a Congregação é composta por 48 (quarenta e

oito) membros, tendo o Regimento sido aprovado, por unanimidade, com a presença de 37

(trinta e sete) membros.

Colocando-nos à V. inteira disposição, reiteramos os protestos de elevada

estima e consideração.

Atenciosamente.

';:Za:::"'i..R;.UL;a.
Prof.Dr.Paulo Nelson Filho

Diretor

llma. Sra.

Profa. Dra. Marina Helena Cura Gallotüni
Secretária Geral da Universidade de São Paulo

AVENIDA OO CAFÉ S/N' - TEL;(16) 3315-4122 : FAX:(16) 3315-4102
14040-904 - RIBEIRÃO PRETO/ SP - BRASA'L
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& UNIVERSIDADEDESÃOPAULO

FACULDADE DE ODON'mi,AGIA DE RiBEiRÃO PREiD

Secretaria de Pós-Gradmçao do Progr'ama de Odontologia Rutauradora

Processo:2012.1.0073,5.58.4

Interessado: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

Assunto: Alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo.

Por designação do Prof. Dr. Paulo Nelson Filho. Diretor da FORP/USP

coube-me emitir o parecer para a proposta em tela:

Trata-se de proposta de alteração do Regimento da Faculdade de

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e aprovada pela

Congregação em 18.12.2020 e 20.09.2021. O Regimento foi encaminhado à

Secretaria Geral da USP que encaminhou para a Comissão de Legislação e

Recursos para análise com base no parecer da Procuradora Geral da USP (PG

37359/2-21). A CLR, em reunião realizada em 03.12.2021, apontou que fossem

feitas alterações, bem como apresentados esclarecimentos solicitados.

A 'Comissão para proceder à revisão do Regimento da Faculdade de

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo', em reunião

realizada no dia 14/03/2022. alterou o Regimento com base no parecer emitido

pela Procuradoria Geral da USP e também atendeu aos esclarecimentos

solicitados conforme documento anexo.

Assim sendo, meu parecer é FAVOFiÁVEL à alteração do

Faculdade de Odontologia de Ribeirão

,nto daRegi

Prellõ/da ÜJniversidade de Sãcl,,Páulo. S.M

trço de 202Preta 15 deRibeirão

Ü

tanoel'óàmião'ãê Soúãa Neto

PrQ ar.6

Prof. Dr.

Relator pela Congregação
AVENIDA DO CAFÉ S/N' - TEL:(OXX16) 3602-39S2/3972 - 3Ó33.3136 - FAX:(OXX16) 3633-0999

14040.904 - RIBÜIRÃ0 PRETO - S.P. BRASIL



60
UNIVERSIDADE DESÇO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

Comissão para proceder à revisão do Regimento da FORP/USP

Ribeírão Preto, 14 de março de 2022

b. "Comissão para proceder à revisão do Regimento da Faculdade de

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Pauta". leuüu-se. nesga dab. lnr

videoconferêncla (Google Meet), com a presença dos Profs. Drs. Rícardo Gariba Salva

(Presidente), Cláudia Helena Lovato da Salva, Mana Cristina Borsato e Simone Cecilio Hallak

Regalo e as Sus. Glauce Della Rosa e Juliana Godos de Oliveira Silva, e aprovou a proposta de

alteração do Regimento desta Faculdade.

Encaminhe-se à Diretoria da Unidade. para providências que couberem

Prof.D IÓ Gariba Salva
te da Comissão

AVENIDA DO CAFÉ S/N' - TEL:(16) 331S-3952
1 4040-904 - RIB EIRÀO PRETO/SP

FAX: ( 16) 33 15-4 102
BRASIL
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RcaxMEnvo DA FACULDADE DE OOOiWOtOeiA DE RiBeinÃo PRETO DA UNiVERaDADE DE SÃo PAUta

PApwA oz H.ului$a
TÍTULO I Ü:DAS FINALIDADES

Artigo lo - A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - FORP - tem por finalidades:
[ - o Ensino da Odonto]og]a, com a]jetivo de formar e qua]ificar Cirurgiões-Dentistas com perfi] generalísta de alta
qualidade;

[l - promover o desenvo]vimento do saber e da sua ap]icação, por meio de investigações científicas e de cursos de Pós-
Graduação (lato e süicto sensu) em Odontologia e áreas correlatas; e

[ll - prestar serviços à comunidade em seu campo específico de atuação e contribuir para a difusão da cultura e de
atividades de extensão universitária.

Artigo 2o - Para atingir suas finalidades, a FORP poderá celebrar acordos e convênios com outras instituições, públicas ou
privadas, observadas as normas pertinentes.

THULO II - DA CONSTITUIÇÃO

Artigo 3o - A fORP é constituída pelos seguintes Departamentos;
[ - C]íníca ]nfanti] (801);
11 - Estomatologla. Saúde Coletiva e Odontologia Legal (802);
[ll - Bio]ogia Básica e Ora] (803);
[V - aionto]ogia Restauradora (804);

V - Materiais Dentários e Prótese(805); e
VI - Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxila-Facial e Periodontia (806).

Parágrafo único - A FORP poderá contar com serMços de o(tensão.

CAPÍTULO I Ü DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 4o - São órgãos da administração:
1- Congregação;

11 - Conselho Técnico Administrativo (CTA);
111 - Diretaría}
IV - Comissão de Graduação (CG);
V - Comissão de Pós-Graduação (CPG);
VI - Comissão de Pesquisa (CPq); e
Vll - Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx).
$ 1a - São órgãos assessores da Administração:
a) Supewisão de Clínicas;

b) Comissão de Ralações Internacionais; e
c) Comissão de Direitos Humanos.

$ 2o - A Administração organizar-se-á mediante organograma proposto pela Dlreção e aprovado pela Congregação e demais
instâncias superiores.

CAPÍIUI.O II GREGAÇAO

Aitíg0 5a . A Congregação terá a seguinte composição:
1- o Diretar,seu Presidente;
11 - o Vice-Dlretor;
111 - o Presidente da Comissão de Graduação;
IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
V - o Presidente da (omissão de Pesquisa;
VI - o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária;
Vl] - os Chefes dos Departamentos;

Vlll - a Representação Docente. composta por:
a)todosos Titulares da Unidade;
b) Associados, em concordância com Q disposto no $1o do art 45 do Estatuto, no que couber;
c) Doutores, em concordância com o disposto no $1o do art 45 do Estatuto, no que couber;
d) um Assistente; e
e) um Auxiliar de Ensino.

IX - Representação Discente, equivalente a dez por cento do número de membros docentes do Colegiada, distribuídos
proporcionalmente entre eüudantes de Graduação e Pós-Graduação da Unidade, eleita pelos seus pares;
X - Representação dos Servidores Técnicos e Administrativos equivalente a cinco por cento do número de membros docentes
do Colegiado, limitada ao máximo de três represenbntes; e

XI - um Representante dos Antigos Alunos de Graduação, sem qualquer vínculo com a Univenldade de São Paulo, eleito
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pelos seus pares. com mandato de um ano, admitindo-se uma recondução.
Parágrafo único - O mandato dos representantes docentes, dos discentes e dos servidores técnicos e administrativos da
Congregação obedecerá ao disposto no $ 8o do art 45 do Estatuto.

Artigo 6o - A Congregação reunir-se-á ordinariamente uma vez par mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro, e extraordinariamente quando convocada pelo Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de seus
membros.

$ 1o - As convocações para as sessões ordinárias ou extraordinárias serão feras, com no mínlno, quarenta e alto horas de
antecedência.

$ 2o - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de convocação poderá ser reduzido, justmcadamente, a critério do

$ 3o - O membro, quando impedido de comparecer, deve justificar a ausência e comunicar ao seu suplente.
$ 4a - Poderão ser convidadas, a juba do Presidente. pessoas para prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais.
Artigo 7o - Compete à Congregação, além das atribuições previstas pelas normas superiores:

[ - e]eger por maioria símp]es os nomes dos membros das Comissões Estatutárias e Permanentes propostos, em lista tríplice.
pelos Departamentos.
11 - opinar sobre a criação ou reformulação de cursos de Pós-Graduação.

Artigo 8o -- A Congregação poderá piar e eleger Comissões, além das já existentes, para auxilia-los no seu trabalho.

Artigo 9o -- A Congregação funcionará e deliberará com a presença de mais da metade de seus membros, salvo em casos
de terceira convocação.
$ 1o - Não havendo o quorum mencionado no art. 9o, em primeira convocação. poderá ser feita a segunda com intervalo
mínimo de trinta minutos.

$ 2o - Persistindo a falta de número. terá lugar a terceira convocação, admissível com meia hora de intervalo após a
segunda, podendo a Congregação, então, deliberar com qualquer número, ressalvados os casos de quorum especial.

CAPÍTULO III - DO CONSELHO TÉCNICO-AOMINISTRATWO

Artigo 10 - Cabe ao CTA exercer atribuições previstas no art. 41 do Regimento Geral da USP e terá a seguinte constituição:
1 - Diretor;
11 - VicePDiretor;

111 - Chefes de Departamentos;

IV - Supervisor das Clínicas Odontológicas;
V - um representante docente, eleito por seus pares;

VI - um representante discente, eleito por seus pares dentre os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação, regularmente
matHculados na Unidade; e
Vll - um representante dos servidores técnicos e administrativos, eleito por seus pares.
$ 1o - O mandato do representante dos docentes, dos discentes e dos servidores técnicos e administrativos do CTA
obedecerá ao disposto no art 40 do Regimento Geral.

$ 2o - Compete ainda ao CIA aprovar os critérios propostos pelos Conselhos de Departamentos para seleção de candidatos
à docência e a serviços técnicos e administrativos.

Artigo ll -- o crA reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, e
extraordinariamente quando convocado pelo Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de seus membros.
$ 1a - As convocações para as sessões ordinárias ou extraordinárias serão feitas, com no mínimo, quarenta e oito horas de
antecedência.

$ 2o - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de convocação poderá ser reduzido, justificadamente. a critério da

$ 3o - O membro, quando Impedido de comparecer, deve justificar a ausência e comunicar ao seu suplente.

$ 4o - Poderão ser convidadas, a juízo do Presidente, pessoas para pregar esclarecimentos sobre assuntos especiais.
Artigo 12 - O CTA funcionará e deliberará com a presença de mais da metade de seus membros, salvo em casos de terceira
convocação.

$ 1o - Não havendo o quorum mencionado no capuz em primeira convocação, poderá ser feita a segunda com intewalo
mínimo de trinta minutos

i 2o - Persistindo a falta de número, terá lugar a terceira convocação, admissível com meia hora de intervalo após a
segunda, podendo o CTA, então, deliberar com qualquer número, ressalvados os casos de quorum egecial.

CAPÍTULO IV - DO DIRETOR

Artigo 13 - A competência do Diretor está prevista no art. 42 do Regimento Geral.

Artigo 14 - Os órgãos técnicos e administrativos da FORP. subordinados ao Diretor, terão sua organização e fundonamento
aprovados pelo CTA.

Dintor

Diretor

DO VICE-DIRETOR

Artigo 15 -- Incumbe ao Vice-Diretor:

1 - substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos, e suceda'-lhe an caso de vacâncía. devendo-se realizar, nesta última
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hipótese. eleição exclusiva para a função de VicepDíretor; e

1] - exercer atribuições delegadas pelo Dlretor, nos termos do art. 42, $ 2a. do Regimento Geral.

CAPÍTULO V ' DA COMISSÃO DE GRAOUAÇÃO

Artigo 16 - Cabe à CG, de acordo com o disposto no art. 48 do Estatuto, traçar díretrizes e zelar pela execução dos
programas determinados pela estrutura curricular. obedecida a orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores e o
Prqeto Pedagógico do Curso de Graduação.

Artigo 17 - A CG será constituída por:
[ - um representante decente de cada Departamento e respecUvo suplente. portadores no mínimo do título de Mestn.
pertencentes à Unidade, aprovados por maioria simples dos membros da Congregação, com base em nome proposto pelo
Conselho do Departamento, para titular e suplente. com mandato de três anos, permitida a recondução, com a renovação
dos mandatos anualmente, pelo terço; e
11 - representantes discentes e respectiva suplência. eleitos dentre os alunos de graduação, regulamtente matriculados na
Unidade. correspondente a vinte por cento do total de docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano, permitida
uma recondução.

Artigo 18 - A CG terá um Presidente e um Vice-Presidente. obedecido o disposto nos art. 48 e 48-A do Estatuto.

Artigo 19 - O funcionamento da CG será regulamentado por um Regimento Interno por ela elaborado e aprovado pela
Congregação.

Parágrafo único - A CG exercerá as atribuições e responsabilidades definidas no Regimento de Graduação da USP.

CAPÍTULO VI - DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Artigo 20 - Cabe à CPG, de acordo com o disposto no art 49 do Estatuto, traçar as dlreHzes e zelar pela execução dos
programas de Pós-Graduação, bem como coordenar as atividades didático-científicas pertinentes, no âmbito da Unidade
Artigo 21 - A CPG será constituída por:

1 - Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da FORP. tendo como suplentes junto à CPG seus respectivos suplentes
nas Coordenações dos Programas;

11 - Caso a CPG tenha número inferior a clnao membros, será eleito um representante docente da Unidade e respectivo
suplente, desde que credenciados em programas de Pós-Graduação da Unidade e pertencentes ao quadro docente da
mesma. eleitos pelos orientadores credenciados nos Programas de Pós-Graduação da Unidade; e

111 - representantes discentes e respectivos suplentes, alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-Graduação da
Unidade e não vinculados ao corpo docente da USP. eleitas pelos seus pares, em número correspondente a vinte por cento
do total de docentes membros da CPG. assegurado o mínimo de um representante, com mandato de um ano, permitida uma
recondução, obsewado o disposto no Regimento de Pós-Graduação da USP.
Parágrafo único - O mandato dos membros citados nos Incisos l e ll será de dois anos, permitidas reconduções.

Artigo 22 - A CIX; terá um Presidente e um Vice-Presidente. obedecido o disposto no art 49 do Estatuto.

Artigo 23 - O funcionamento da CPG será regulamentado por um Regimento Interno por ela elaborado e aprovado pela
Congregação.

Parágrafo único - A CPG exercerá as atribuições e responsabilidades definidas no Regimento de Pós-Gnduação da USP.
CAPÍTULO \fII -- DA COMISSÃO OE PESQUISA

Artigo 24 - Cabe à CPq traçar diretrizes e zelar pela execução dos projetos de Pesquisa, obedecida a orientação geral
estabelecida pelos Colegiados Superiores, além de:

1 - estimular a Pesquisa em todas as áreas do conhecimento, bem como a interdisciplinar;
11 - zelar pela liberdade de criação individual na atividade de Pesquisa;
111 - estimular atividades de Iniciação Científica;
IV - promover atividades de pós-doutoramento; e
V - deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e Comissões.

Artigo 25 - A CPq será constituída por:

1 - um represenbnte docente de cada DepaRamento e respectivo suplente, em efetivo exercício e portadores, no mínimo do
título de Doutor, pertencentes à Unidade, aprovados por maioria simples dos membros da Congregação, com base em nome
proposto pelo Conselho do Departamento, para Ulular e suplente. com mandato de três anos, permitida a recondução, com a
renovação dos mandatos anualmente, pelo terço; e

11 presentantes discentes e respectiva suplência. eleitos dentre os alunos de Graduação e de Pós-Graduação
regularmente matriculados na Unidade. não pertencentes ao corpo docente da USP. correspondente a dez por cento do total
dos docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano, assegurado o direito de voto aos alunos que sejam docentes
da USP. permitida uma recondução.

Artigo 26 - A CPq terá um Presidente e um Vice-Presidente, obededdo o disposto no art. 50 do Estatuto.

Artigo 27 - O funcionamento da CPq será regulamentado por um Regimento Interno, por ela elaborado e aprovado pda
Congregação.

Parágrafo único - A CPq exercerá as atribuições e responsabilidades definidas em Resolução da USP.
CAPÍTULO Vlll - DA ConissÃa DE cuLvuKA E ExtENsÃo UNWeKSnÁniA
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Artigo 28 - Cabe à CCEx traçar diretrízes e zelar pela execução dos programas de cultura e extensão, obedecido a
orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores.

Artigo 29 - A CCEx será constituída por:
1 - um representante docente de cada Departamento e respectivo suplente, em efetivo exercício e portadores, pertencentes
à Unidade. aprovados por maioria simples dos membros da Congregação, com base em nome proposto pelo Conselho do
Departamento, para titular e suplente, com mandato de três anos, permitida a recondução, com a renovação dos mandatos
anualmente. pelo terço; e
11 - representantes discentes e respectiva suplêncla, eleitos dentre os alunos matriculados, nos Cursos de Graduação e de
Pós-graduação da Unidade, neste último caso não vinculados ao corpo docente da USP, correspondente a dez por cento do
taül de docentes membros do Colegiada, com mandato de um ano, pem)ítida uma recondução, assegurado o díreko de voto

aos alunos que sejam também membros do corpo docente da USP.

Antiga 30 - A CCEx terá um Presidente e um Vice-Presidente, obedecido o disposto no art. 50 do Estatuto.

Artigo 31 - O funcionamento da CCEx será regulamentado por um Regimento Interno elaborado por ela e aprovado pela
Congregação.
Parágrafo único - A CCEx exercerá as atribuições e responsabilidades definidas em Resolução da USP.

TÍrULO III -- DOS DEPARTAHENrOS

Artigo 32 - A constituição do Conselho do Departamento inclui:
1- todos os Professores 'ntulares; e

11 - Professores Associados, em concordância com o disposto no art 54 do Estatuto, no que couber;

111 - Professores Doutores, em concordância com o disposto no art 54 do Estatuto, no que couber;
IV - um Assistente; e
V -- um Auxiliar de Ensino.

VI -- Representação Discente. em concordância com o disposto no art 54 do Estatuto, no que couber. deverá ser, no mínimo,
de um estudante. eleito a partir da conjunto dos estudantes matriculados no curso de Graduação da Unidade e no Programa
de Pós Graduação ao qual pertence.

Vll - um representante e respectivo suplente dos sewidores técnicos e administrativos latadas no Departamento, desde que
o número de servidores cotados no Departamento seja maior que quatro e seu número total corresponda a mais do que 10%
do número total de servidores docentes do respectivo Departamento.

Parágrafo único - O mandato dos representantes do Conselho do Departamento obedecerá ao disposto no art 54 do
Estatuto.

Artigo 33 - Além do disposto no aR. 45 do Regimento Geral, compete ainda ao Conselho do Departamento:

1 - aprovar os relatórios individuais dos docentes do Departamento, referentes às ativldades de Ensino, Pesquisa, ExUnsão e

[l - estabelecer os critérios que discip]inam o recrutamento e o regime de ativtdades dos monitores;

111 - elaborar o Regimento Interno do Departamento, que deverá ser homologado pela Congregação; e
IV - cumprir e fazer cumprir as determinações que Ihe foram atribuídas pelo Estatuto do [»cento.

Antigo 34 - O Conselho do Departamento nunlr-se-á em sessões ordinárias, regulamentadas pelo seu Regimento Interno, e
extraordinariamente. quando convocado pelo Chefe ou por um terço de seus membros.

TítuLO IV- Do EnsiNO

Artigo 3S - O Ensino na FORP será ministrado em Cursos de Graduação. Pós-Graduação e E>(tensão Universitária. de acordo
com o disposto nos ans. 59 e 60 do Estatuto e nos ans. 62 a 120 do Regimento Geral.

Artigo 36 - A coordenação dldátíca do Curso de Graduação da FORP será exercida pela CG, em conformidade com o
disposto no arl 48 do Estatuto.

Artigo 37 - A coordenação didático-científica dos Cursos de Pós-Graduação será exercida pela CPG. em conformidade com o
art. 49 do Estatuto.

Parágrafo único - Os Programas de Pós-Graduação deverão ser regidos par Regulamentos próprios, aprovados pela
Congregação e pda Câmara de Normas e Recursos (CaN).

Artigo 38 - Os Cursos de Extensão Universitária, destinados à Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização e Difusão de
conhecimentos na área (Hontológica. poderão ser oferecidos, na fom)a prevista nos artigos 118 a 120 do Regimento Geral,
obedecidas as normas de funcionamento constantes do Regimento de Cultura e Extensão Universitária da USP.

Artigo 3g - A FORP qualíficará candidatos para outorga dos seguintes Diplomas. Htulos ou CerüHKados;
1 - diploma de Bacharel em Odontologia;
11 - títulos de:

a) Mestre em Ciêndas;
b) Doutor em Ciências; e
c) Livre-Docente.
111 - certificados de:

a) aprovação em disciplina;

b) conclusão em Cursos de Extensão Universitária; e

Gestão;e
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c) conclusão em outros cursos e atividades acadêmlcas aprovadas pelos órgãos competentes.

TÍTUI.O V CORPO DOCENTE

CAPÍTULO 1 - DA AIWIOADE DOCENTE

Artigo 40 - As ativldades docentes na USP regem-se pelo disposto no Estatuto do Docente.
SEÇÃO I CONCURSO PARA O CARGO OE PROFESSORDOWOR

Attig0 41 - O concurso para provimenm do cargo inicial da carreira docente far-se-á nos termos das disposições dos ans.
77 a 79 do Estatuto e dos aíts. 132 a 148 do Regimento Geral.

Parágrafo único - As inscrições para os concursos aos cargos de Professor Doutor serão abertas pelo prazo de 30 (trinta) a
90 (noventa) dias, a critério do Departamento.

Artigo 42 - As provas para o concurso referido no artigo anterior serão realizadas de conformidade com os artigos 135 a
137 do Regimento Geral, podendo ser feitas em duas fases, de acordo com a proposta do Conselho do Departamento e
aprovada pela Congregação, devendo essa disposição constar do edital de abertura do concurso.

$ 1o - As provas para o concurso de Professor Doutor realizado em uma única fase constam de:
1 - julgamento do memorial com prova pública de arguição;
11 - prova dídática; e

111 - prova prática.
$ 2o - As provas para o concurso de Professor Doutor realizado em duas fases constam de:
[ - prova escrita (dímínatória);

ll -julgamento do memorial com prova pública de arguição;
111 - prova didática; e

IV - prova prática.

$ 3o - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira será eliminatória e deverá consistir em prova escrita.
obedecidas os termos do art. 139 do Regimento Geral da USP.

$ 4o - A Comissão Julgador apresentará, em sessão pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita
eliminatória, sendo eliminado do concurso o candidato que obtiver nata menor do que 7,0 (sete) da maioria dos membros da
Comissão Julgadora.

$ 5o - O candidato poderá propor a substituição de pontos imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se
entender que não pertencem ao programa do concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir. de plano, sobre a
procedênda da alegação.

$ 6o - O "moda/s áaczb/7dr, os materiais e os instrumentais necessários para realização da prova prática serão propostos
pelos respectivos Conselhos de Departamento e conshrão do edital de abertura do concurso.

Artigo 43 - As notas das provas do concurso para Professor Doutor terão os seguintes pesos:
$ 1o - Sendo o concurso realizada em uma única fase:
1 - Julgamento do memorial com prova pública de argüição - 4;
1] - prova didática - 4; e
111 - prova prática - 2.
$ 2o - Sendo o concurso realizado em duas fases:
1 - prova esalta eliminatória - l;
ll -julgamento do memorial com prova pública de argüição - 4;
111 - prova didática - 3; e
IV - prova prática - 2.

SENÃO II -CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSORTnUUR

Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo de Professor 'Titular far-se-á nos tem\os do art. 80 do Egatuto e dos
ans.149 a 162 do Regimento Geral.

Artigo 45 - As naus das provas do concurso para Professor Titular. terão os seguintes pesos:
1 - julgamento de tíHlos - 4;
11 - prova pública oral de erudição - 3; e
111- prova pública de arguição - 3.
Artigo 46 - Na prova pública de arguição e no julgamento de títulos, os membros da Comissão Julgadora analisarão a
regularidade e relevância da produção do candidato, medida pela projeçãa de suas atividades científicas, didáticas, de
extensão e administrativas, bem cano pela formação e orientação de discípulos, observado Q digosto nos incisos a seguir:

1 - a duração da arguição não excederá a trinta minutos por examinador, cabendo igual tempo ao candidato para as
respostas- Havendo concordância ente o examinador e o candidato, poderá ser egabelecido diálogo entre ambos,
observado o prazo global de sessenta minutos.

11 - no julgamento dos títulos deverão prevalecer as aUvidades desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.
SEÇÃO III - CONCURSO OE LWRE-DaCÊNaA

Artigo 47 - O concurso de livre-Docênda far-se-á nos termos dos arb. 81 a 83 do Estatuto e dos ans. 125 a t29 e 163 a
181 do Regimento Geral
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Artigo 48 - A inscrição será realizada uma vez ao ano pelo período de 30 (pinta) dias, contados a partir do lo dia útil do
mês de janeiro.

$ 1o - A Congregação aprovará os programas das disciplinas ou conjunto de disciplinas sob a responsabilidade de cada um
dos Departamentos, que sewirão de base para o concurso.

$ 2o - Todas as disciplinas ministradas pelo Departamento serão incluídas no concurso, cabendo à Congregação decidir, por
proposta dos Departamentos, se elas constarão como programas independentes ou se integrarão programas de conjunto de
disciplinas.

Artigo 49 - A prova de avaliação didática, prevista no item IV do art. 82 do Estatuto da Universidade. consistirá em aula.
em nMel de Pós-Graduação, e será realizada nos termos do que dispõe o Regimento Geral da USP. em seu art 156 e seus
parágrafos.

Aitig0 50 - As notas das provas do concurso para Uvre-Docência terão os seguintes pesos:

1- prova escrita - l;
1] - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidata ou parte dela - 3;
111 - julgamento da memorial com prova pública de arguição - 4; e
IV - avaliação didática - 2.

TÍTULO VI - DO CORPO DISCENTE

CAPÍTUI.O 1 -- DISPOSIÇÕES GERnS

Artigo 51 0 corpo discente é constituído pelos estudantes regulamiente matriculados na FORP de acordo com o art. 203
do Regimento Geral.

Artigo 52 - O regime disciplinar obedecerá ao disposto no art. 4o das Disposições transitórias do Regimento Geral

CAPÍWLO II - DOS ALUNOS MOHnORES

Artigo 53 - A monitoría dos cursos de graduação poderá ser exercida por alunos matriculados nos cursos de Graduação e
de Pós-Graduação, obedecendo ao disposto nos artigos 208 e 209 do Regimento Geral da USP.

Artigo 54 - Os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação poderão exercer monitoria. desde que tenham rendimento
escolar satisfatório e demonstrem suficiente conhecimento da matéria. No caso de disciplinas pré-clínicas, clínicas e naquelas
de conhecimento especínlco da área de Odontologia, o aluno deverá estar regularmente matriculado na Unidade.

$ 1o - As necessidades, funções e avaliação de desempenho da monitoria serão definidas e aprovadas pela Comissão de
Graduação.
$ 2o - O recrutamento de alunos monitores será feito entre alunos que tenham sido aprovados na disciplina ou disciplinas
relacionadas com as atividades da monitoria.

$ 3o - O regime de atividades do monitor, incluindo atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. será
estabelecido pelo Departamento responsável pela disciplina.

$ 4o - O aluno poderá exercer somente uma função de monltoría durante o pera)do letivo.

Artigo 55 - A seleção dos alunos monitores será feita mediante provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de
desempenho nas aüvidades técnico-dldáticas da disciplina. a critério do Conselho do Departamento.
$ 1o - Os Chefes de Departamento providenciarão a abertura de seleções intemas, estabelecendo em edital o perbdo de
inscrição, área de atuação e provas exigidas.
$ 2o -- As provas referidas neste artigo serão elaboradas, realizadas e julgadas a critério da Conselho do Departamento junto
ao qual o candidato desempenhará suas funções.

Artigo 56 - Aos alunos monitons cabe auxiliar os docentes responsáveis pela disciplina em atívidades técnico-didáticas,
sendo vedado atribuir-lhes atívidades docentes.

Parágrafo único - A Universidade poderá instituir bolsas para os alunos monitores.
Artigo 57 - O Departamento aprovará a inscrição, avaliará os relatórios e expedirá certificado relativo ao efetivo exercício
da monitoria.

TfWLO VII - DOS PRÉMIOS E HOMENAGENS

Artigo 58 - A FORP poderá conceder o título de Professor Emérito. mediante aprovação de dois terços dos componentes da
Congregação, a seus professores aposentados que se hajam distinguido por atividades dídáticas e de pesquisa, ou
contribuído, de modo notável, pam o progresso da Universidade.

TÍmLO VnI POSIÇÕES GERAIS

Ai'tig0 59 - O uso do nome da FORP e seus símbolos, bem como indicação de seus Departamentos, para qualquer fim
comercial ou publicação de qualquer natureza que não seja onlcíal, salvo em trabalho dentífico realizado pelo corpo docente.
somente será permitido mediante autorização prévia concedida pela Direção da Unidade e de acordo com as normas da USP
relacionadas ao tema.

Artigo 60 - A reavaliação quinquenal das ativldades docentes, como preceitua o ait. 104 do Estatuto, será feita de acordo
com as normas egabelecidas pela Comissão Permanente de Avaliação, mencionada no art. 202 do Regimento Geral, bem
como em atendimento às determinações do Estatuto do Docente.

Artigo 61 - A criação de Núcleos de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Cultura e Extensão seguirá as normas da USP
relacionadas ao tema.
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Artigo 62 - O Bloco M (Clínica de Pacientes Especiais) da FORP é vinculado ao Departamento de Clínica Infantil, ao qual
cabe gerenclar o seu funcionamento e estrutura física.

Artigo 63 - A participação em reuniões de órgãos colegiados, para quaisquer de seus membros, é considerada atividade
prioritária.

Artigo 64 - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Direção da Unidade. ouvida a Congregação.

TíruLO IX -- Dxspasições TRANsnÓRus

Artigo lo - A FORP aplicará, no que couber, o constante do 'Htulo IX - Disposições Transitórias - do Estatuto e do
Regimento Geral.

Artigo 2o - Em até cento e oitenta dias, após a vigência deste Regimento, deverão ser submetidos à apreciação da
Congregação os Regimentos dos Departamentos, das Comissões Estatutárias e Permanentes, do Conselho de Clínicas e da
Comissão de Relações internacionais, para adequação a este Regimento.
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PROCESSO 2012.1.738.58.5 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DE RIBEIRAS PRETO.

REGIMENTOINTERNO.

Trata da análise da proposta de alteração do Regimento Interno da Faculdade

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FORP

O atual Regimento da FORP foi baixado pela Resolução n' 6589, de 1 8/07/201 3

Em 18/12/2020, o Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Prof.

Dr. PAULO NELSON FILHO, encaminha à Secretaria Geral a proposta de

alteração do Regimento Interno da Unidade, aprovada na 435' sessão pela E.

Congregação, em 18/12/2020.

Em 04/01/2021 . a PG, por intermédio da Cota PG. X. n' 00002/2021 . opina pela

devolução dos autos à FORP, para esclarecer o quórum de aprovação da

proposta.

Em 14/01/2021, o Sr. Diretor da FORP encaminha ofício informando que a

aprovação da alteração do RI, pela Congregação atendeu ao disposto no inciso

l do Artigo 39 do Regimento Geral da USP. Aponta que, na ocasião, a

Congregação era composta por 44 (quarenta e quatro) membros, tendo a

alteração do RI sido aprovada por 30 (trinta) votos favoráveis e 01 (uma)

abstenção, com a presença de 31 membros.

Em 21/09/2021. por intermédio da Cota PG X. n' 20289/2021, a PG assinala

que a Unidade havia enviado uma proposta inicial, aprovada pela sua

Congregação, no entanto, antes da análise jurídico-formal da Procuradoria e da

manifestação dos colegíados centrais, a FORP comunicou, por e-mail, que faria

alterações na proposta encaminhada. Diante dos fatos devolve os autos à

Secretariar Geral para juntada da minuta devidamente consolidada.

Ofício do Diretor da FORP ao Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. PEDRO

VITORIANO DE OLIVEIRA, datado de 20/09/2021 , informa que a Congregação.
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em sua 447' Sessão (20/09/2021), aprovou a alteração do Regimento em

comento. Esclarece, ter sido a alteração aprovada. por unanimidade dos

membros daquele colegiado.

Em 26/11/2021, por intermédio Parecer PG. P. n' 37359/2021, de lavra da

Procuradora KAMILA PAULA FLEGLER, a PG se manifesta sobre a proposta
em análise.

Ainda em 26/1 1/2021 , a Procuradora Geral Adjunta em exercício, STEPHANIE

YUKIE HAYAKAWA DA COSTA, acolhe o Parecer PG. P. n' 37359/2021 e

emite complementação, sugerindo a submissão à Comissão de Atividades

Acadêmícas - CAA (conforme decisão da CLR de 20.09.2017), além da CLR

(art. 12, inc. 1, alínea 'a", do Regimento Geral) e do c. Conselho Universitário

(art. 16, p. ún., item 6, do Estatuto).

A CLR designa o Prof. Dr. JULIO CERCA SERRAO. da Escola de Educação

Física e Esporte, como relator do caso.

Em 03/12/2021, a CLR aprova o parecer do relator, Prof. Dr. JULIO CERCA

SERRAO, que afirmava a necessidade de adequação do texto proposto

conforme orientações da PG.

Em 06/12/2021, é encaminhado à FORP parecer do relator CLR, indicando a

necessidade de correções.

Em 21/12/2021, o Prof. PAULO NELSON FILHO, Diretor da FORP, cria a

Comissão para proceder à revisão do Regimento da FORP USP (Portaria
094/2021).

Em 14/03/2022, a Comissão para proceder à revisão do Regimento da FORP

USP aprova a proposta de alteração no Regimento das FORP

Em 15/03/2022. o Prof. Dr. MANOEL DAMIAO DE COUSA NETO, relator a

Congregação, emite parecer favorável à alteração do regimento da FORP

Em 21/03/2022. a Congregação da FORP, em sua 453' Sessão Ordinária.

aprovou a proposta de alteração no Regimento da Faculdade de Odontologia de
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Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A proposta foi aprovada por 37

(trinta e sete) de um total de 48 (quarenta e oito) membros.

Em 24/03/2022, recebo a proposta para relatar

Abaixo, transcrevo quadro comparativo entre a proposta de alteração de

Regimento Interno encaminhada pela FORP em 21/03/2022 e orientações

encaminhadas pela PG em seu Parecer PG. P. n' 37359/2021 (A) e
complementação posterior (B), assim como parecer do Prof. Dr J(JLIO CERCA

SERRÃO. aprovado pela CLR.

Proposta de alteração de Regimento FORP -
21/03/2022

Sugestões PG Parecer

Artigo I' - A Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto - FORO tem por finalidades:
1 - o Ensino da Odontologia, com objetivo de
formar e qualificar Cirurgiões-Dentistas com
perfil generalista de alta qualidades
11 - promover o desenvolvimento do saber e da
sua aplicação, por meio de investigações
científicas e de cursos de Pós-Graduação (lato e
strícto sensu) em Odontologia e áreas correlatasl

lll -prestar serviços à comunidade em seu campo
específico de atuação e contribuir para a difusão
da cultura e de atividades de extensão
universitária.

Sem observações

 
Antigo 2' - Para atingir suas finalidades, a
FORP poderá celebrar acordos e convênios
com outras instituições, públicas ou privadas,
observadas as normas pertinentes

Artigo 2' - A nova redação
proposta para o art. 2' excluiu a
previsão expressa de
necessidade de observância

pela FC)RP das normas traçadas
pelos órgãos superiores quando
da celebração de acordos e
convênios. Todavia, tal alteração
não exclui essa obrigatoriedade.
já que a observância das normas
universitárias superiores
independe de previsão no
Regimento das Unidades (A

Adequado

Artigo 3' - A FORP é constituída pelos seguintes
Departamentos:
1 - Clínica Infantil (801

Sem observações  



71
Universidade de São Paulo
Escola de Enfermagem

Enfermagem USP EEUSP

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 CEP 05403-000 S. Pauta
eeataac@usp.br www.ee.usp.br . Fine: ll 3061-7505

SP - Brasil

11 - Estomatologia. Saúde Coletiva e Odontologia
Legal(802)l
111 - Biologia Básica e Oral (803)l
IV - Odontologia Restauradora (804)l
V - Materiais Dentários e Prótese (805)l e
VI Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxila-Facial e
Periodontia (806).
Parágrafo único - A FORP poderá contar com
serviços de extensão    
Artigo 4' - São órgãos da administraçãol
1- Congregaçãol
11 - Conselho Técnico Administrativo (CTA);
111 - Diretoria:
IV - Comissão de Graduação(CG)l

V - Comissão de Pós-Graduação (CPG)l

VI - Comissão de Pesquisa (CPq)l e
Vll - Comissão de Cultura e Extensão
Universitária (CCEx).
$ to - São órgãos assessores da Administração:
a) Supervisão de Clínicasl
b) Comissão de Relações Internacionaisl e
c) Comissão de Direitos Humanos.
$ 2o - A Administração organizar-se-á mediante
organograma proposto pela Direção e aprovado
pela Congregação e demais instâncias
superiores.

No quetange ao art.4o, $ 2o,da
minuta, esclareço que a
competência para a aprovação
do organograma da Unidade
nao se encerra na sua
Congregação, havendo
tramitação por outros órgãos
superiores (v. Resolução n.
7339/201 7 e Portaria GR
6959/2017). Assim sendo,
recomendo que a redação do $
2' do art. 4' da minuta seja
complementado, ao final, pela
expressão "e demais instâncias
superiores". (B)

Adequado

Artigo 5' - A Congregação terá a seguinte
composição:
1 - o Diretor. seu Presidente:
11 - o Vice-Diretorl

lll -o Presidente da Comissão de Graduaçãol
IV - o Presidente da Comissão de Pós-

Graduaçãol
V - o Presidente da Comissão de Pesquisam
VI - o Presidente da Comissão de Cultura e
Extensão Universitárias
Vll - os Chefes dos Departamentosl
Vlll - a Representação Docente, composta por:
a)todos os Titulares da Unidades
b) Associados, em concordância com o disposto
no $1' do art45 do Estatuto. no que coubera
c) Doutores, em concordância com o disposto no
$lo do art 45 do Estatuto, no que coubera
d) um Assistentes e
e) um Auxiliar de Ensino.
IX - Representação Discente, equivalente a dez
por cento do número de membros docentes do
Colegiado. distribuídos proporcionalmente entre
estudantes de Graduação e Pós-graduação da
Unidade. eleita pelos seus pares.

No que diz respeito à
composição da Congregação, a
Unidade propõe prever que
obrigatoriamente haverá um
representante discente de
graduação e um representante
discente de pós-graduação, no
mínimo. No entanto. essa
disposição não encontra guarida
no art. 45 do Estatuto, devendo
serexcluída da partefinaldoinc.
IX do art. 5o da minuta. (B)

Ainda quanto ao art.. 5' da
proposta, o inc. XI deve ter a
redação corrigida para: "eleito
pelos seus pares, com mandato
de um ano, admitindo-se uma
recondução.(B)

Adequado
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X - Representação dos Servidores Técnicos e
Administrativos equivalente a cinco por cento do
número de membros docentes do Colegiada.
limitada ao máximo de três representantes; e
XI - um Representante dos Antigos Alunos de
Graduação, sem qualquer vínculo com a
Universidade de São Paulo, eleito pelos seus
pares, com mandato de um ano. admitindo-se
uma recondução.
Parágrafo único O mandato dos representantes
docentes, dos discentes e dos servidores
técnicos e administrativos da Congregação
obedecerá ao disposto no $8' do art 45 do
Estatuto.    
Artigo 6' - A Congregação reunir-se-á
ordinariamente uma vez por mês, nos meses de
fevereiro a junho e de agosto a dezembro, e
extraordinariamente quando convocada pelo
Diretor ou quando requerida por no mínimo um
terço de seus membros.
$ 1' - As convocações para as sessões
ordinárias ou extraordinárias serão feitas. com no
mínimo. quarenta e oito horas de antecedência.
$2' - Em casos excepcionais, de urgência, o
prazo de convocação poderá ser reduzido.
justificadamente, a critério do Diretor.
$ 3'- O membro, quando impedido de
comparecer, deve justificar a ausência e
comunicar ao seu suplente.
$ 4' - Poderão ser convidadas, a juízo do
Presidente, pessoas para prestar
esclarecimentos sobre assuntos esoecíais

Sem observações

 
Artigo 7o - Compete à Congregação, além das
atribuições previstas pelas normas superiores:
1 - eleger por maioria simples os nomes dos
membros das Comissões Estatutárias e
Permanentes propostos, em lista tríplice, pelos
Departamentos
11 - opinar sobre a criação ou reformulação de
cursos de Pós Graduação.

Artigo 7', inc. ll -De acordo com
referido dispositivo, compete a
Congregação aprovar criação.
reestruturação ou extinção dos
cursos de Pós-Graduação.
Observo que nos termos do art.
39, inc. XXVll, do Regimento
Geral, compete a Congregação
opinarsobre a criação ou
reformulação de cursos de Pós-
Graduação. A deliberação final
cabe ao CoPGr, nos termos do
Regimento de Pós-Graduação,
baixado pela Resolução CoPGr
n. 7493/2018. (A).

Adequado

Artigo 8o -- A Congregação poderá criar e eleger
Comissões, além das já existentes. para auxilia-
los no seutrabalho.

Com relação ao art. 8' da
minuta, não é possível
compreender a extensão. ao

Adequado.
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Presidente do colegiada,da
competência da Congregação
para criar comissões. Assim
sendo. a referência ao
Presidente deverá serexcluída
da redação, sem prejuízo de
que o Diretor possa criar grupos
de trabalho- no exercício de
competência própria - ou. ainda
instituir comissões ad
reãerendum da Congregação
(no exercício da competência do
colegiado,suó censura deste
último). (B)

Contudo. a
exclusão do trecho
referente ao
Presidente torna
necessária a
adequação da
redação do artigo.
uma vez que a
proposta em tela
apresenta falha de
concordância.
Sugiro:

Artigo 8o - A
Congregação
poderá criar e
eleger Comissões,
além das já
existentes, para
auxilia-la em seus
trabalhos.

Artigo 9' - A Congregação funcionará e
deliberará com a presença de mais da metade de
seus membros. salvo em casos de terceira
convocação.
$lo - Não havendo o quórum mencionado no art.
9o. em primeira convocação, poderá ser feita a
segunda com intervalo mínimo de trinta minutos.
$ 2o - Persistindo a falta de número, terá lugar a
terceira convocação, admissível com meia hora
de intervalo após a segunda, podendo a
Congregação. então, deliberar com qualquer
número, ressalvados os casos de quórum
esoecial.

Sem observações

 
Artigo 10 - Cabe ao CTA exercer atribuições
previstas no art. 41 do Regimento Geral da USP
e terá a seguinte constituição:
1 - Diretor:
11 - Vice-diretorl
111 - Chefes de Departamentosl
IV - Supervisor das Clínicas Odontológicasl
V - um representante docente, eleito por seus
paresl
VI - um representante discente, eleito por seus
pares dentre os alunos de Graduação ou de Pós-
Graduação, regularmente matriculados na
Unidade; e
Vll - um representante dos servidores técnicos e
administrativos, eleito por seus pares.
$ to - O mandato do representante dos

docentes, dos discentes e dos servidores

Sem observações
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técnicos e administrativos do CTA obedecerá ao
disposto no art 40 do Regimento Geral. $ 2o -
Compete ainda ao CTA aprovar os critérios
propostos pelos Conselhos de Departamentos
para seleção de candidatos à docência e a
serviços técnicos e administrativos.    
Artigo ll - O CTA reunir-se-á ordinariamente
uma vez por mês, nos meses de fevereiro a junho
e de agosto a dezembro, e extraordinariamente
quando convocado pelo Diretor ou quando
requerida por no mínimo um terço de seus
membros.
$ to - As convocações para as sessões
ordinárias ou extraordinárias serão feitas. com no
mínimo, quarenta e oito horas de antecedência.
$ 2o - Em casos excepcionais, de urgência. o
prazo de convocação poderá ser reduzido,
justificadamente, a critério do Diretor.
$ 3o - O membro, quando impedido de
comparecer, deve justificar a ausência e
comunicar ao seu suplente.
$ 4o - Poderão ser convidadas, a juízo do
Presidente, pessoas para prestar
esclarecimentos sobre assuntos especiais.

Sem observações

 
Artigo 12 - O CTA funcionará e deliberará com a
presença de mais da metade de seus membros.
salvo em casos de terceira convocação.
$ to - Não havendo o quórum mencionado no
capot, em primeira convocação, poderá ser feita
a segunda com intervalo mínimo de trinta
minutos.
$ 2o - Persistindo a falta de número, terá lugar a
terceira convocação, admissível com meia hora
de intervalo após a segunda, podendo o CTA,
então, deliberar com qualquer número.
ressalvados os casos de quórum esoecial.

No art.12,$1', a referência
tecnicamente mais adequada é
ao "caput" e não ao art.1 2
como constou. (A)

Adequado

Artigo 1 3 - A competência do Diretor está prevista
no art. 42 do Regimento Geral. Sem observações  
Artigo 14 - Os Orgãos técnicos e administrativos
da FORP, subordinados ao Diretor, terão sua
organização e funcionamento aprovados pelo
CTA.

Sem observações  
Artigo 15 - Incumbe ao Vice-Díretor:
1 - substituir o Diretor em suas faltas e
impedimentos, e suceder-lhe em caso de
vacância. devendo-se realizar. nesta última
hipótese, eleição exclusiva para a função de
Vice-Diretor: e
11 - exercer atribuições delegadas pelo Diretor,
nos termos do art. 42. $ 2o. do Regimento Geral.

A redação do inc. l do art. 1 5 da
minuta deve ser corrigida de
suceder-lhe-á" para "suceder-

Ihe"' (B).

Adequado
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Artigo 1 6 - Cabe à CG, de acordo com o disposto
no art. 48 do Estatuto, traçar diretrizes e zelar
pela execução dos programas determinados pela
estrutura curricular, obedecida a orientação geral
estabelecida pelos Colegiados Superiores e o
Proieto Pedagógico do Curso de Graduação.

Sem observações  
Artigo 1 7 - A CG será constituída por:
1 - um representante docente de cada
Departamento e respectivo suplente, portadores
no mínimo do título de Mestre, pertencentes à
Unidade, aprovados por maioria simples dos
membros da Congregação, com base em nome
proposto pelo Conselho do Departamento, para
titular e suplente, com mandato de três anos.
permitida a recondução, com a renovação dos
mandatos anualmente, pelo terços e
11 - representantes discentes e respectiva
suplência, eleitos dentre os alunos de
graduação, regularmente matriculados na
Unidade, correspondente a vinte por cento do
total de docentes membros do Colegiada. com
mandato de um ano. permitida uma recondução.

Sem observações

 
Artigo 18 - A CG terá um Presidente e um Vice-
Presidente, obedecido o disposto nos art. 48 e
48-A do Estatuto.

Sem observações  
Artigo 19 - O funcionamento da CG será
regulamentado por um Regimento Interno por ela
elaborado e aprovado pela Congregação.
Parágrafo único - A CG exercerá as atribuições e
responsabilidades definidas no Regimento de
Graduação da USP

Sem observações  
Artigo 20 - Cabe à CPG, de acordo com o
disposto no art. 49 do Estatuto, traçar as
diretrizes e zelar pela execução dos programas
de Pós-Graduação, bem como coordenar as
atividades didático-científicas pertinentes, no
âmbito da Unidade.

Sem observações  
Artigo 21 - A CPG será constituída por:
1 - Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação da FORP, tendo como suplentes
junto à CPG seus respectivos suplentes nas
Coordenações dos Programasl
11 - Caso a CPG tenha número inferior a cinco
membros, será eleito um representante docente
da Unidade e respectivo suplente. desde que
credenciados em programas de Pós-Graduação
da Unidade e pertencentes ao quadro docente da
mesma, eleitos pelos orientadores credenciados
nos Programas de Pós-Graduação da Unidades

Artigo 21 . parágrafo único -
Embora o termo "a
recondução", de acordo com a
interpretação consolidada no
Ofício Circular
SG/CLR/48/2014, signifique a
possibilidade de sucessivas
reconduções, sugiro altera-lo
para'!reconduções", adotando-
se a mesma nomenclatura do
Regimento de Pós-Graduação,
evitando, assim, interpretações
divergentes. (A

Adequado
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111 - representantes discentes e respectivos
suplentes, alunos regularmente matriculados em
Programa de Pós-Graduação da Unidade e não
vinculados ao corpo docente da USP, eleitos
pelos seus pares, em número correspondente a
vinte por cento do total de docentes membros da
CPG, assegurado o mínimo de um
representante, com mandato de um ano,
permitida uma recondução. observado o disposto
no Regimento de Pós-Graduação da USP
Parágrafo único - O mandato dos membros
citados nos incisos l e ll será de dois anos.
ermitidas reconduções.    

Artigo 22 - A CPG terá um Presidente e um Vice
Presidente, obedecido o disposto no art. 49 do
Estatuto.

Sem observações  
Artigo 23 - O funcionamento da CPG será
regulamentado por um Regimento Interno por ela
elaborado e aprovado pela Congregação.
Parágrafo único - A CPG exercerá as atribuições
e responsabilidades definidas no Regimento de
Pós-Graduação da USP

Sem observações  
Artigo 24 - Cabe à CPq traçar diretrizes e zelar
pela execução dos projetos de Pesquisa.
obedecida a orientação geral estabelecida pelos
Colegiados Superiores, além de:
1 - estimular a Pesquisa em todas as áreas do
conhecimento, bem como a interdisciplínarl ll -
zelar pela liberdade de criação individual na
atividade de Pesquisam
111 - estimular atividades de Iniciação Científicas
IV - promover atividades de pós-doutoramentos e
V - deliberar sobre as propostas de suas
Câmaras e Comissões.

Sem observações

 
Artigo 25 - A CPq será constituída por:
1 - um representante docente de cada
Departamento e respectivo suplente, em efetivo
exercício e portadores, no mínimo do título de
Doutor, pertencentes à Unidade.
aprovados por maioria simples dos membros da
Congregação, com base em nome proposto pelo
Conselho do Departamento, para titular e
suplente, com mandato de três
anos, permitida a recondução, com a renovação
dos mandatos anualmente, pelo terços e
11 - representantes discentes e respectiva
suplência, eleitos dentre os alunos de Graduação
e de Pós-Graduação regularmente matriculados
na Unidade, não pertencentes ao corpo docente
da USP, correspondente a dez por cento do total
dos docentes membros do Colegiada, com

No que tange à composição da
Comissão de Pesquisa (CPq).
observo que nem o Estatuto.
nem a Resolução CoPq
7863/2019 exigem que os
membros docentes desse
colegiado sejam credenciados
em Programa de Pós-
Graduação da Unidade. Tal
exigência deverá. portanto, ser
excluída do art. 25. inc. 1. da
minuta. (B)

Artigo 25. inc. ll - A Resolução
CoPq n. 7863/20192 estabelece
no art. I', inc. 11. que a
reDresentacão discente na

Adequado
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mandato de um ano, assegurado o direito de voto
aos alunos que sejam docentes da USP
permitida uma recondução.

Comissão de Pesquisa será
constituída por alunos de
Graduação e Pós-Graduação.
Nesse sentido,a vedação do art.
25, inc. 11. da proposta deverá
ser alterada para incluir também
os discentes de Graduação. (A  

Artigo 26 - A CPq terá um Presidente e um Vice-
Presidente obedecido o disposto no art. 50 do
Estatuto.

Sem observações  
Artigo 27 - O funcionamento da CPq será
regulamentado por um Regimento Interno, por
ela elaborado e aprovado pela Congregação.
Parágrafo único - A CPq exercerá as atribuições
e responsabilidades definidas em Resolução da
USP

Sem observações  
Artigo 28 - Cabe à CCEx traçar diretrizes e zelar
pela execução dos programas de cultura e
extensão, obedecida a orientação geral
estabelecida oelos Coleaiados Superiores.

Sem observações  
Artigo 29 A CCEx será constituída por:
1 - um representante docente de cada
Departamento e respectivo suplente, em efetivo
exercício e portadores, pertencentes à Unidade.
aprovados por maioria simples dos membros da
Congregação, com base em nome proposto pelo
Conselho do Departamento, para titular e
suplente, com mandato de três anos, permitida a
recondução, com a renovação dos mandatos
anualmente, pelo terços e
11 - representantes discentes e respectiva
suplência, eleitos dentre os alunos matriculados,
nos Cursos de Graduação e de Pós-graduação
da Unidade. neste último caso não vinculados ao
corpo docente da USP, correspondente a dez por
cento do total de docentes membros do
Colegiado, com mandato de um ano, permitida
uma recondução, assegurado o direito de voto
aos alunos que sejam também membros do
corpo docente da USP

Da mesma forma. quanto à
exigência de título de Mestre
para membros docentes da
Comissão de Cultura e
Extensão Universitária - CCEx
(art. 29 da minuta), embora se
trate detexto vigente no atual
regimento da FORP, recomendo
sua exclusão, porinexistir
suporte no Estatuto e no
Regimento de Cultura e
Extensão Universitária(baixado
pela Resolução n. 5940/201 1).
(B)

Adequado.
Contudo. destaco
que Unidade exclui
apenas otrecho do
INC i. Art. 29.. "no
mínimo do título de
Mestre", restando a
palavra
'portadores" ainda
na redação do
artigo. gerando
falta de coerência
interna no período.
Assim. sugiro nova
redação:
1 - um
representante
docente de cada
Departamento e
respectivo
suplente, em
efetivo exercício ,
pertencentes à
Unidade.
aprovados por
maioria simples
dos membros da
Congregação, com
base em nome
proposto pelo
Conselho do
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Departamento.
para titular e
suplente. com
mandato de três
anos, permitida a
recondução, com a
renovação dos
mandatos
anualmente, pelo
terço.

Artigo 30 - A CCEx terá um Presidente um Vice-
Presidente. obedecido o disposto no art. 50 do
Estatuto

Sem observações  
Artigo 31 - O funcionamento da CCEx será
regulamentado por um Regimento Interno
elaborado por ela e aprovado pela Congregação.
Parágrafo único - A CCEx exercerá as
atribuições e responsabilidades definidas em
Resolução da USP

Sem observações  
Artigo 32 - A constituição do Conselho do
Departamento incluí:
1 - todos os Professores Titularesl e
11 - Professores Associados. em concordância
com o disposto no art 54 do Estatuto, no que
coubera
lll -Professores Doutores. em concordância com
o disposto no art 54 do Estatuto. no que coubera
IV - um Assistentes e
V - um Auxiliar de Ensino.

VI - Representação Discente, em concordância
com o disposto no art 54 do Estatuto, no que
couber. deverá ser, no mínimo. de um estudante,
eleito a partir do conjunto dos estudantes
matriculados no curso de Graduação da Unidade
e no Programa de Pós-Graduação ao qual
pertence.
Vll - um representante e respectivo suplente dos
servidores técnicos e administrativos lotados no
Departamento, desde que o número de
servidores lotados no Departamento seja maior
que quatro e seu número total corresponda a
mais do que 10% do número total de servidores
docentes do respectivo Departamento.
Parágrafo único - O mandato dos representantes
do Conselho do Departamento obedecerá ao
disoosto no art 54 do Estatuto.

Sem observações

 
Artigo 33 - Além do disposto no art. 45 do
Regimento Geral, compete ainda ao Conselho do
Departamento:

Sem observações  
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1 - aprovar os relatórios Individuais dos docentes
do Departamento, referentes às atividades de
Ensino, Pesquisa. Extensão e Gestãol
11 - estabelecer os critérios que disciplinam o
recrutamento e o regime de atividades dos
monitores :

111 - elaborar o Regimento Interno do
Departamento, que deverá ser homologado pela
Congregaçãole
IV - cumprir e fazer cumprir as determinações
que Ihe foram atribuídas pelo Estatuto do
Docente.    
Artigo 34 - O Conselho do Departamento reunir-
se-á em sessões ordinárias, regulamentadas
pelo seu Regimento Interno, e
extraordinariamente, quando convocado pelo
Chefe ou por um terço de seus membros.

Sem observações  
Artigo 35 - O Ensino na FORP será ministrado
em Cursos de Graduação, Pós-Graduação e
Extensão Universitária. de acordo com o
disposto nos Ans. 59 e 60 do Estatuto e nos ans.
62 a 120 do Regimento Geral.

Artigo 35 - Considerando que o
ensino na FORP é também
ministrado em Cursos de
Extensão. e que o art. 35 faz
remissão aos artigos
correspondentes do Regimento
Geral. parece-me mais
adequado que seja mencionado
do art. 62 a 120 e não a 117
como constou. (A)

Adequado

Artigo 36 - A coordenação didática do Curso de
Graduação da FORP será exercida pela CG, em
conformidade com o disposto no art. 48 do
Estatuto.

Sem observações  
Artigo 37 - A coordenação didático-científica dos
Cursos de Pós-Graduação será exercida pela
CPG, em conformidade com o art. 49 do
Estatuto.
Parágrafo único - Os Programas de Pós-
Graduação deverão ser regidos por
Regulamentos próprios, aprovados pela
Congregação e pela Câmara de Normas e
Recursos (CaN).

Artigo 37, parágrafo único - Nos
termos do art. 17. inc. 1, do
Regimento de Pós-Graduação.
baixado pela Resolução CoPGr
n. 7493/2018, compete a
Câmara de Normas e Recursos
CaN do Conselho de Pós-
Graduação CoPG, deliberar
sobre os Regulamentos dos
Programas de Pós-Graduação.
Nesse sentido. recomendo a
correta remissão a CaN. (A

Adequado

Artigo 38 - Os Cursos de Extensão Universitária.
destinados à Especialização, Aperfeiçoamento.
Atualização e Difusão de conhecimentos na área
Odontológica, poderão ser oferecidos, na forma
prevista nos artigos 118 a 120 do Regimento
Geral, obedecidas as normas de funcionamento

Sem observações  
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constantes do Regimento de Cultura e Extensão
Universitária da USP    
Artigo 39 - A FORP qualificará candidatos para
outorga seguintes Diplomas, Títulos ou
Certificados:
1 - diploma de Bacharel em Odontologial
11 - títulos de:
a) Mestre em Ciênciasl
b) Doutor em Ciências; e
c) Livre-Docente.
111- certificados de:
a) aprovação em disciplinam
b) conclusão em Cursos de Extensão
Universitária: e
c) conclusão em outros cursos e atividades
acadêmícas aprovadas pelos órgãos
competentes.

Sem observações

 
Artigo 40 - As ativídades docentes na USP
regem-se pelo disposto no Estatuto do Docente. Sem observações  
Artigo 41 - O concurso para provimento do cargo
inicial da carreira docente far-se-á nos termos
das disposições dos ans. 77 a 79 do Estatuto e
dos ans. 132 a 148 do Regimento Geral.
Parágrafo único - As inscrições para os
concursos aos cargos de Professor Doutor serão
abertas pelo prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa)
dias. a critério do Departamento.

Sem observações

 
Artigo 42 - As provas para o concurso referido no
artigo anterior serão realizadas de conformidade
com os artigos 135 a 137 do Regimento Geral.
podendo ser feitas em duas fases, de acordo
com a proposta do Conselho do Departamento e
aprovada pela Congregação, devendo essa
disposição constar do edital de abertura do
concurso.
$ to - As provas para o concurso de Professor
Doutor realizado em uma única fase constam de:
1 - julgamento do memorial com prova pública de
argutçaol
11- prova didática; e
111- prova prática.
$ 2' - As provas para o concurso de Professor
Doutor realizado em duas fases constam de: l -
prova escrita(eliminatória);
11 - julgamento do memorial com prova pública de
arguiçaol
lll-prova didátical e
IV - prova prática.
$ 3' - Se o concurso se processar em duas fases.
a primeira será eliminatória e deverá consistir em

Sem observações
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prova escrita, obedecidos os termos do art. 139
do Regimento Geral da USP
$ 4o - A Comissão Julgadora apresentará, em
sessão pública. as notas recebidas pelos
candidatos na prova escrita eliminatória, sendo
eliminado do concurso o candidato que obtiver
nota menor do que 7,0 (sete) da maioria dos
membros da Comissão Julgadora.
$ 5o - O candidato poderá propor a substituição
de pontos imediatamente após tomar
conhecimento de seus enunciados. se entender
que não pertencem ao programa do concurso.
cabendo à Comissão Julgadora decidir. de plano,
sobre a procedência da alegação.
$ 6o - O "modas fac/end/', os materiais e os
instrumentais necessários para realização da
prova prática serão propostos pelos respectivos
Conselhos de Departamento e constarão do
editalde abertura do concurso.    
Artigo 43 - As notas das provas do concurso para
Professor Doutor terão os seguintes pesos:
$lo - Sendo o concurso realizado em uma única

fase:
1- julgamento do memorial com prova pública de
arguição-- 41
11- prova didátíca - 41 e
111- prova prática -- 2.
$ 2o - Sendo o concurso realizado em duas
fases:
1 - prova escrita eliminatória - l l

11 - julgamento do memorial com prova pública de
argüição - 41
111- prova didática - 31 e
IV orova orática - 2.

Sem observações

 
Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo
de Professor Titular far-se-á nos termos do art.
80 do Estatuto e dos ans.149 a 162 do
Regimento Geral.

Sem observações  
Artigo 45 - As notas das provas do concurso para
Professor Titular, terão os seguintes pesos:
1 - julgamento de títulos - 41
11 - prova pública oral de erudição - 31 e
111- prova oública de arauicão - 3.

Sem observações  
Artigo 46 - Na prova pública de arguição e no
julgamento de títulos, os membros da Comissão
Julgadora analisarão a regularidade e relevância
da produção do candidato, medida pela projeção
de suas atividades científicas, didáticas, de
extensão e administrativas, bem como pela
formação e orientação de discípulos, observado
o disoosto nosincisos a seguir:

Sem observações
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1 - a duração da arguição não excederá a trinta
minutos por examinador, cabendo igual tempo ao
candidato para as respostas. Havendo
concordância entre o examinador e o candidato.
poderá ser estabelecido diálogo entre ambos,
observado o prazo global de sessenta minutos.
11 - no julgamento dos títulos deverão prevalecer
as atividades desempenhadas nos cinco anos
anteriores à inscrição.    
Artigo 47 - O concurso de Livre-Docência far-se-
á nos termos dos ans. 81 a 83 do Estatuto e dos
ans. 125 a 129 e 163 a 181 do Regimento Geral.

Sem observações  
Artigo 48 - A inscrição será realizada uma vez ao
ano pelo período de 30 (trinta) dias, contados a
partir do to dia útil do mês de janeiro.
$ to - A Congregação aprovará os programas
das disciplinas ou conjunto de disciplinas sob a
responsabilidade cada um dos Departamentos.
que servirão de base para o concurso.
$ 2o - Todas as disciplinas ministradas pelo
Departamento serão incluídas no concurso.
cabendo à Congregação decidir, por proposta
dos Departamentos, se elas constarão como
programas independentes ou se integrarão

roaramas de conjunto de disciolinas.

Sem observações

 
Artigo 49 - A prova de avaliação didática, prevista
no item IV do art. 82 do Estatuto da Universidade.
consistirá em aula, em nível de Pós-Graduação.
e será realizada nos termos do que dispõe o
Regimento Geral da USP. em seu art 1 56 e seus
aráarafos.

Sem observações  
Artigo 50 - As notas das provas do concurso para
Livre-Docência terão os seguintes pesos:
1- prova escrita - ll
11 - defesa de tese ou de texto que sistematíze
criticamente a obra do candidato ou parte dela -

111 - julgamento do memorial com prova pública

de arguição--41e
IV - avaliação didática - 2.

Sem observações

 
Artigo 51 - O corpo discente é constituído pelos
estudantes regularmente matriculados na FORP
de acordo com o art. 203 do Regimento Geral.

Sem observações  
Artigo 52 - O regime disciplinar obedecerá ao
disposto no art. 4o das Disposições transitórias
do Regimento Geral.

Sem observações  
Artigo 53 - A monitoria dos cursos de graduação
poderá ser exercida por alunos matriculados nos
cursos de Graduacão e de Pós-Graduacão.

Sem observações  
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obedecendo ao disposto nos artigos 208 e 209
do Regimento Geral da USP    
Artigo 54 - Os alunos de Graduação ou de Pós-
Graduação poderão exercer monitoria, desde
que tenham rendimento escolar satisfatório e
demonstrem suficiente conhecimento da matéria.
No caso de disciplinas pré-clínicas, clínicas e
naquelas de conhecimento específico da área de
Odontologia, o aluno deverá estar regularmente
matriculado na Unidade.
$lo - As necessidades, funções e avaliação de
desempenho da monítoria.
$2o - O recrutamento de alunos monitores será
feito entre alunos que tenham sido aprovados na
disciplina.
$ 3o - O regime de atividades do monitor.
incluindo atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão Universitária, será estabelecido pelo
Departamento responsável pela disciplina.
$ 4o - O aluno poderá exercer somente uma
função de monitoria durante o oeríodo letivo.

Sem observações

 
Artigo 55 - A seleção dos alunos monitores será
feita mediante provas específicas, nas quais
demonstrem capacidade de desempenho nas
atividades técnico-didáticas da disciplina. a
critério do Conselho do Departamento.
$lo - Os Chefes de Departamento
providenciarão a abertura de seleções internas.
estabelecendo em edital o período de inscrição.
área de atuação e provas exigidas.
$ 2o - As provas referidas neste artigo serão
elaboradas, realizadas e julgadas a critério do
Conselho do Departamento junto ao qual o
candidato desempenhará suas funções.

No $ 1' do art. 55 da minuta,
sugiro substituir o termo
"concursosinternos" por
"seleções internas". (B)

Adequado

Artigo 56 - Aos alunos monitores cabe auxiliar os
docentes responsáveis pela disciplina em
atividades técnico-didáticas, sendo vedado
atribuir-lhes atividades docentes. Parágrafo
único - A Universidade poderá instituir bolsas

ara os alunos monitores.

Sem observações  
Artigo 57 0 Departamento aprovará a inscrição.
avaliará os relatórios e expedirá certificado
relativo ao efetivo exercício da monitoria.

Sem observações  
Artigo 58 - A FORP poderá conceder o título de
Professor Emérito. mediante aprovação de dois
terços dos componentes da Congregação, a
seus professores aposentados que se hajam
distinguido por atividades didáticas e de
pesquisa. ou contribuído, de modo notável, para
o oroaresso da Universidade.

Sem observações  
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Artigo 59 - O uso do nome da FORP e seus
símbolos, bem como indicação de seus
Departamentos. para qualquer fim comercial ou
publicação de qualquer natureza que não seja
oficial, salvo em trabalho científico realizado pelo
corpo docente. somente será permitido mediante
autorização prévia concedida pela Díreção da
Unidade e de acordo com as normas da USP
relacionadas ao tema.

Sem observações

 
Artigo 60 - A reavaliação quinquenal das
atividades docentes, como preceitua o art. 104
do Estatuto, será feita de acordo com as normas
estabelecidas pela Comissão Permanente de
Avaliação, mencionada no art. 202 do Regimento
Geral. bem como em atendimento às
determinações do Estatuto do Docente.

Sem observações  
Artigo 61 - A criação de Núcleos de Apoio ao
Ensino. à Pesquisa e à Cultura e Extensão
seguirá as normas da USP relacionadas ao
tema.

Sem observações  

Artigo 62 - O Bloco M (Clínica de Pacientes
Especiais) da FORP é vinculado ao
Departamento de Clínica Infantil, ao qual cabe
gerenciar o seu funcionamento e estrutura
física.

O art. 64 da minuta trata de
tema de organograma, não
sendo o Regimento seu local
adequado. Por este motivo.
recomendo sua exclusão. (B)

A recomendação
realizada pela PG
não foi acatada
pela Unidade. que
manteve questão
relacionada a seu
organog rama em
seu Regimento.
Reitero a
necessidade de
exclusão. uma vez
que assuntos
relativos à estrutura
organizacional da
Unidade não
devem encontrar
guarida no
Regimento Interno.

Artigo 63 - A participação em reuniões de órgãos
colegiados, para quaisquer de seus membros, é
considerada atividade prioritária.

Sem observações  
Artigo 64 - Os casos omissos deste Regimento
serão resolvidos pela Direção da Unidade.
ouvida a Conareaacão

Sem observações  
Disposições Gerais
Artigo lo - A FORP aplicará, no que couber. o
constante do Título IX - Disposições Transitórias
- do Estatuto e do Regimento Geral.

Sem observações  
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Artigo 2o - Em até cento e oitenta dias, após a
destevigencia Regimento, deverão ser

submetidos à apreciação da Congregação os
Regimentos dos Departamentos, das Comissões
Estatutárias e Permanentes, do Conselho de

deComissão RelaçõesClínicas dae
adequaçãonternacionais estepara a

Regimento

Sem observações

Após análise do material, verificou-se que a Faculdade de Odontologia de

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FORP. acatou as orientações da

Procuradoria Geral, ratificadas pelo parecerista designado pela CLR, no que

tange aos artigos: 2', 4', 5', 7', 8'. 12, 15. 21 , 25, 29, 35, 37, 55.

Destaco, porém, que as correções realizadas os artigos 8' e 29 foram

incompletas e/ou geraram problemas textuais nos artigos, devendo as redações

dos mesmos serem revistas. No quadro acima é apontada sugestão de redação

para ambos.

A FORP também acatou a orientação da PG relativa aos antigos artigos

59 e 60, constantes na versão do Regimento encaminhada em 18.12.2020. O

Parecer PG. P. n' 37359/2021 indicava que

"no que tange a possibilidade de a Congregação da

Unidade instituir prêmios para agradar docentes e funcionários.

ativos ou inativos, e estudantes, que a seu juízo mereçam

distinção. esclareço que sem a previsão em norma própria. não

há a possibilidade de conferir prêmios nos termos intencionados

pela FORP, pois a Universidade, na qualidade de autarquia

pública, rege-se pelo princípio da legalidade, que baliza toda a

Administração Pública.

Para tanto, há a necessidade de previsão legal, por

Resolução, que, após análise de disponibilidade orçamentária e

de regularidade jurídica, preveja a possibilidade de concessão

de prêmios, pois mero ato administrativo da Congregação não

teria o condão de atingir esta finalidade"

Assim. tais artigos foram excluídos da versão encaminhada em 21 .03.2022
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Contudo, não foi acatada à orientação para exclusão do dispositivo que

indica que "0 Bloco M (Clínica de Pacientes Especiais) da FORP é vinculado ao

Departamento de Clínica Infantil, ao qual cabe gerenciar o seu funcionamento e

estrutura física.' A complementação do Parecer PG. P. n' 37359/2021 indicava

que "0 art. 64 da minuta trata de tema de organograma, não sendo o Regimento

seu local adequado. Por este motivo, recomendo sua exclusão'. Desta forma,

reitero a recomendação da PG, uma vez que assuntos relativos à estrutura

organizacional da Unidade não devem encontrar guarida no Regimento Interno.

Em relação à renumeração de dispositivos, reitero a necessidade de

seguir o disposto no art. 9'. inc 111, da Lei Complementar Estadual n' 863/99. que

veda tal prática. Ratifico a recomendação da PG, assim como de parecerista

anterior da CLR, que sugeriu que fosse baixado um Regimento integralmente

novo, considerando a extensão das modificações propostas, evitando-se, assim,

renumerações (art. 9'. inc. 1, da LCE n. 863/1 999).

São Pauta,ll de abrilde 2022

Prof.' Dr.' Regina Szylit
Membro da CLR - Comissão de Legislação e Recursos
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INFORMAÇÃON'. FLS.N.'
Proa. N.'
Rub.

PROCESSO: 2012.1.738.58.5

INTERESSADO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

A CLR, em sessão realizada em ll .04.2022, aprovou o parecer da relatora, favorável

ao novo Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, com as correções

encaminhadas.

De ordem do Magnífico Reitor, incluam-se os autos na pauta do Conselho Universitário.

São Paulo,12 de abrilde 2022.

,cretáfia Geral

/
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MIN U TA

RESOLUÇÃO NO DE

Baixa o Regimento da Faculdade de Odontologia
de Ribeirão Preto da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com
fundamento no inciso IX do art. 42 do Estatuto da USP. e tendo em vista o
deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão de 19 de abril de 2022, baixa a
seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo I' - Fica aprovado o Regimento da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto (FORP), que com esta baixa.

Artigo 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Artigo 3' - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução
n' 6589, de 18 dejulho de 2013.(Proc.12.1.738.58.5)

Reitoria da Universidade de São Paulo,

CARLOS GILBERTO CARLOTTIJUNIOR
Reitor

MARINAGALLOTTINI
Secretária Geral

Rua da Reitoria, 374 - 4' andar - Cidade Universitária
CEP: 05508-220 - São Paulo - Brasil

+55-1 1 -3091 -3414 - sg@14$p:br - www.usp.br/sççrQtgrig
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REGIMENTO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

Títulol-Das Finalidades

Artigo I'
finalidades

A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP - tem por

1 - o Ensino da Odontologia, com objetivo de formar e qualificar Cirurgiões-
Dentistas com perfil generalista de alta qualidades

11 - promover o desenvolvimento do saber e da sua aplicação, por meio de
investigações científicas e de cursos de Pós-Graduação (lato e stricto sensu)
em Odontologia e áreas correlatasl e

111 - prestar serviços à comunidade em seu campo específico de atuação e
contribuir para a difusão da cultura e de atividades de extensão universitária.

Artigo 2' - Para atingir suas finalidades, a FORP poderá celebrar acordos e
convênios com outras instituições, públicas ou privadas, observadas as normas
pertinentes.

Título ll - Da Constituição

Artigo 3' - A FORP é constituída pelos seguintes Departamentos

1 - Clínica Infantil (801)

11 - Estomatologia. Saúde Coletiva e Odontologia Legal (802)

111 - Biologia Básica e Oral(803)l

IV - Odontologia Restauradora (804)l

V - Materiais Dentários e Prótese (805); e

VI - Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia (806)

Parágrafo único - A FORP poderá contar com serviços de extensão.

Capítulo 1 - Da Administração

Artigo 4' - São órgãos da administração

1 - Congregaçãol

11 - Conselho Técnico Administrativo (CTA)

Rua da Reitoria. 374 - 4' andar - Cidade Universitária
CEP: 05508-220 - São Paulo - Brasil

+55-11 -3091 -3414 - $gÉDusp.br - www.usp.br/secretaria
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11 1 - tliretorial

IV - Comissão de Graduação (CG)l

V - Comissão de Pós-Graduação (CPG)l

VI - Comissão de Pesquisa(CPq)l e

Vll - Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx).

$ 1' - São órgãos assessores da Administração:

a) Supervisão de Clínicasl

b) Comissão de Relações Internacionaisl e

c) Comissão de Direitos Humanos.

$ 2' - A Administração organizar-se-á mediante organograma proposto pela
Direção e aprovado pela Congregação e demais instâncias superiores.

Capítulo ll - Da Congregação

Artigo 5' - A Congregação terá a seguinte composição:

1 - o Diretor, seu Presidentes

11 - o Vice-Diretorl

111 - o Presidente da Comissão de Graduaçãol

IV - o Presidente da Comissão de Pós-Graduaçãol

V - o Presidente da Comissão de Pesquisam

VI - o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitárias

Vll - os Chefes dos Departamentosl

Vlll - a Representação Docente, composta por:

a) todos os Titulares da Unidades

b) Associados, em concordância com o disposto no $1' do art
Estatuto. no que couber;

c) Doutores, em concordância com o disposto no $1' do art.
Estatuto, no que couber;

d) um Assistentes e

e) um Auxiliar de Ensino.

45:do

45.do

Rua da Reitoria, 374 - 4' andar - Cidade Universitária
CEP: 05508-220 - São Paulo - Brasil

+55-1 1 -3091 -341 4 - $g@l!$2:br - www.usp:br/secretaria
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IX - Representação Discente, equivalente a dez por cento do número de
membros docentes do Colegiado, distribuídos proporcionalmente entre
estudantes de Graduação e Pós-Graduação da Unidade, eleita pelos seus
pares

X - Representação dos Servidores Técnicos e Administrativos equivalente a
cinco por cento do número de membros docentes do Colegiado, limitada ao
máximo de três representantesl e

XI - um Representante dos Antigos Alunos de Graduação, sem qualquer
vínculo com a Universidade de São Paulo, eleito pelos seus pares, com
mandato de um ano, admitindo-se uma recondução.

Parágrafo único - O mandato dos representantes docentes, dos discentes e
dos servidores técnicos e administrativos da Congregação obedecerá ao
disposto no $ 8' do art. 45 do Estatuto.

Artigo 6' - A Congregação reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, nos meses
de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, e extraordinariamente quando
convocada pelo Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de seus
membros.

$ 1' - As convocações para as sessões ordinárias ou extraordinárias serão
feitas, com no mínimo. quarenta e oito horas de antecedência.

$ 2' - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de convocação poderá ser
reduzido, justificadamente, a critério do Diretor.

$ 3' - O membro, quando impedido de comparecer, deve justificar a ausência
e comunicar ao seu suplente.

$ 4' - Poderão ser convidadas, a juízo do Presidente. pessoas para prestar
esclarecimentos sobre assuntos especiais.

Artigo 7' - Compete à Congregação, além das atribuições previstas pelas normas
superiores:

1 - eleger por maioria simples os nomes dos membros das Comissões
Estatutárias e Permanentes propostos, em lista tríplice. pelos Departamentosl

11 - opinar sobre a criação ou reformulação de cursos de Pós-Graduação.

Artigo 8' - A Congregação poderá criar e eleger Comissões, além das já existentes
para auxilia-la em seus trabalhos.

Artigo 9' - A Congregação funcionará e deliberará com a presença de mais da
metade de seus membros, salvo em casos de terceira convocação.

Rua da Reitoria, 374 - 4' andar - Cidade Universitária
CEP: 05508-220 - São Paulo - Brasil
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$ 1' - Não havendo o quórum mencionado no art. 9', em primeira
convocação, poderá ser feita a segunda com intervalo mínimo de trinta
minutos.

S 2' - Persistindo a falta de número, terá lugar a terceira convocação.
admissível com meia hora de intervalo após a segunda, podendo a
Congregação, então, deliberar com qualquer número, ressalvados os casos
de quórum especial.

Capítulo lll Do Conselho Técnico-Administrativo

Artigo 10 - Cabe ao CTA exercer atribuições previstas no art. 41 do Regimento
Geral da USP e terá a seguinte constituição:

1 - Díretorl
11 - Vice-Diretor

111 - Chefes de Departamentos

IV - Supervisor das Clínicas Odontológicas
V um representante docente, eleito por seus pares

VI - um representante discente, eleito por seus pares dentre os alunos de
Graduação ou de Pós-Graduação, regularmente matriculados na Unidades e

Vll - um representante dos servidores técnicos e administrativos, eleito por
seus pares.

$ 1' - O mandato do representante dos docentes, dos discentes e dos
servidores técnicos e administrativos do CTA obedecerá ao disposto no art.
40 do Regimento Geral.

$ 2' - Compete ainda ao CTA aprovar os critérios propostos pelos Conselhos
de Departamentos para seleção de candidatos à docência e a serviços
técnicos e administrativos.

Artigo ll - O CTA reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, nos meses de
fevereiro a junho e de agosto a dezembro, e extraordinariamente quando convocado
pelo Diretor ou quando requerida por no mínimo um terço de seus membros.

$ 1' - As convocações para as sessões ordinárias ou extraordinárias serão
feitas, com no mínimo, quarenta e oito horas de antecedência.

$ 2' - Em casos excepcionais, de urgência, o prazo de convocação poderá ser
reduzido, justificadamente, a critério do Diretor.

$ 3' - O membro, quando impedido de comparecer, deve justificar a ausência
e comunicar ao seu suplente.

Rua da Reitoria. 374 - 4' andar - Cidade Universitária
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$ 4' - Poderão ser convidadas, a juízo do Presidente, pessoas para prestar
esclarecimentos sobre assuntos especiais.

Artigo 12 - O CTA funcionará e deliberará com a presença de mais da metade de
seus membros, salvo em casos de terceira convocação.

$ 1' - Não havendo o quórum mencionado no cal)t/f, em primeira convocação.
poderá ser feita a segunda com intervalo mínimo de trinta minutos.

$ 2' - Persistindo a falta de número, terá lugar a terceira convocação,
admissível com meia hora de intervalo após a segunda, podendo o CTA,
então, deliberar com qualquer número, ressalvados os casos de quórum
especial.

Capítulo IV - Do Diretor

Artigo 13 - A competência do Diretor está prevista no art. 42 do Regimento Geral

Artigo 14 - Os órgãos técnicos e administrativos da FORP, subordinados ao Diretor
terão sua organização e funcionamento aprovados pelo CTA.

Do Vice-Diretor

Artigo 15 - Incumbe ao Vice-Diretor

1 - substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos, e suceder-lhe em caso
de vacância, devendo-se realizar, nesta última hipótese, eleição exclusiva
para a função de Vice-Diretorl e

11 - exercer atribuições delegadas pelo Diretor, nos termos do art. 42, $ 2', do
Regimento Geral.

Capítulo V Da Comissão de Graduação

Artigo 16 - Cabe à CG, de acordo com o disposto no art. 48 do Estatuto, traçar
diretrizes e zelar pela execução dos programas determinados pela estrutura
curricular, obedecida a orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores e
o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação.

Rua da Reitoria. 374 - 4' andar - Cidade Universitária
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Artigo 17 - A CG será constituída por

1 - um representante docente de cada Departamento e respectivo suplente,
portadores no mínimo do título de Mestre, pertencentes à Unidade, aprovados
por maioria simples dos membros da Congregação, com base em nome
proposto pelo Conselho do Departamento, para titular e suplente, com
mandato de três anos, permitida a recondução, com a renovação dos
mandatos anualmente, pelo terços e

11 - representantes discentes e respectiva suplência, eleitos dentre os alunos
de graduação, regularmente matriculados na Unidade, correspondente a vinte
por cento do total de docentes membros do Colegiado, com mandato de um
ano, permitida uma recondução.

Artigo 18 - A CG terá um Presidente e um Vice-Presidente, obedecido o disposto
nos ans. 48 e 48-A do Estatuto.

Artigo 19 - O funcionamento da CG será regulamentado por um Regimento Interno
por ela elaborado e aprovado pela Congregação.

Parágrafo único - A CG exercerá as atribuições e responsabilidades definidas
no Regimento de Graduação da USP

Capítulo VI Da Comissão de Pós-Graduação

Artigo 20 - Cabe à CPG, de acordo com o disposto no art. 49 do Estatuto, traçar as
diretrizes e zelar pela execução dos programas de Pós-Graduação, bem como
coordenar as atividades didático-científicas pertinentes, no âmbito da Unidade.

Artigo 21 - A CPG será constituída por

1 - Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da FORP, tendo como
suplentes junto à CPG seus respectivos suplentes nas Coordenações dos
Programasl

11 - caso a CPG tenha número inferior a cinco membros, será eleito um
representante docente da Unidade e respectivo suplente, desde que
credenciados em programas de Pós-Graduação da Unidade e pertencentes
ao quadro docente da mesma, eleitos pelos orientadores credenciados nos
Programas de Pós-Graduação da Unidades e

111 - representantes discentes e respectivos suplentes, alunos regularmente
matriculados em Programa de Pós-Graduação da Unidade e não vinculados
ao corpo docente da USP, eleitos pelos seus pares, em número

Rua da Reitoria. 374 - 4o andar - Cidade Universitária
CEP: 05508-220 - São Paulo - Brasil
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correspondente a vinte por cento do total de docentes membros da CPG,
assegurado o mínimo de um representante, com mandato de um ano.
permitida uma recondução. observado o disposto no Regimento de Pós-
Graduação da USP

Parágrafo único - O mandato dos membros citados nos incisos l e ll será de
dois anos, permitidas reconduções.

Artigo 22 - A CPG terá um Presidente e um Vice-Presidente, obedecido o disposto
no art. 49 do Estatuto.

Artigo 23 - O funcionamento da CPG será regulamentado por um Regimento Interno
por ela elaborado e aprovado pela Congregação.

Parágrafo único - A CPG exercerá as atribuições e
definidas no Regimento de Pós-Graduação da USP

responsabilidades

Capítulo Vll -- Da Comissão de Pesquisa

Artigo 24 - Cabe à CPq traçar diretrizes e zelar pela execução dos projetos de
Pesquisa, obedecida a orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores,
a IQm nn '

1 - estimular a Pesquisa em todas as áreas do conhecimento, bem como a
interdisciplinarl

11 - zelar pela liberdade de criação individual na atividade de Pesquisa

111 - estimular atividades de Iniciação Científicas
lv promover atividades de pós-doutoramentos e

V - deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e Comissões

Artigo 25 - A CPq será constituída por

1 - um representante docente de cada Departamento e respectivo suplente,
em efetivo exercício e portadores, no mínimo do título de Doutor,
pertencentes à Unidade, aprovados por maioria simples dos membros da
Congregação. com base em nome proposto pelo Conselho do Departamento.
para titular e suplente, com mandato de três anos, permitida a recondução,
com a renovação dos mandatos anualmente, pelo terços e
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11 - representantes discentes e respectiva suplência. eleitos dentre os alunos
de Graduação e de Pós-Graduação regularmente matriculados na Unidade,
não pertencentes ao corpo docente da USP, correspondente a dez por cento
do total dos docentes membros do Colegiado, com mandato de um ano,
assegurado o direito de voto aos alunos que sejam docentes da USP,
permitida uma recondução.

Artigo 26 - A CPq terá um Presidente e um Vice-Presidente, obedecido o disposto
no art. 50 do Estatuto.

Artigo 27 - O funcionamento da CPq será regulamentado por um Regimento
Interno, por ela elaborado e aprovado pela Congregação.

Parágrafo único - A CPq exercerá as atribuições e responsabilidades
definidas em Resolução da USP

Capítulo Vlll Da Comissão de Cultura e Extensão Universitária

Artigo 28 - Cabe à CCEx traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas de
cultura e extensão, obedecida a orientação geral estabelecida pelos Colegiados
Superiores.

Artigo 29 - A CCEx será constituída por

1 - um representante docente de cada Departamento e respectivo suplente,
em efetivo exercício, pertencentes à Unidade, aprovados por maioria simples
dos membros da Congregação. com base em nome proposto pelo Conselho
do Departamento, para titular e suplente. com mandato de três anos,
permitida a recondução, com a renovação dos mandatos anualmente, pelo
terço e

11 - representantes discentes e respectiva suplência, eleitos dentre os alunos
matriculados. nos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação da Unidade,
neste último caso não vinculados ao corpo docente da USP, correspondente a
dez por cento do total de docentes membros do Colegiado, com mandato de
um ano, permitida uma recondução, assegurado o direito de voto aos alunos
que sejam também membros do corpo docente da USP

Artigo 30 - A CCEx terá um Presidente e um Vice-Presidente, obedecido o disposto
no art. 50 do Estatuto.
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Artigo 31 - O funcionamento da CCEx será regulamentado por um Regimento
Interno elaborado por ela e aprovado pela Congregação.

Parágrafo único - A CCEx exercerá as atribuições e responsabilidades
definidas em Resolução da USP

Título 111 - Dos Departamentos

Artigo 32 - A constituição do Conselho do Departamento inclui

1 - todos os Professores Titulares

11 - Professores Associados, em concordância com o disposto no art. 54 do
Estatuto, no que couber;

111 - Professores Doutores, em concordância com o disposto no art. 54 do
Estatuto, no que couber;

IV - um Assistente;

V - um Auxiliar de Ensinos

vl - Representação Discente, em concordância com o disposto no art 54 do
Estatuto, no que couber, deverá ser, no mínimo, de um estudante, eleito a
partir do conjunto dos estudantes matriculados no curso de Graduação da
Unidade e no Programa de Pós-Graduação ao qual pertencem

Vll - um representante e respectivo suplente dos servidores técnicos e
administrativos lotados no Departamento, desde que o número de servidores
lotados no Departamento seja maior que quatro e seu número total
corresponda a mais do que 10% do número total de servidores docentes do
respectivo Departamento.

Parágrafo único - O mandato dos representantes do
Departamento obedecerá ao disposto no art. 54 do Estatuto.

Conselho do

Artigo 33 - Além do disposto no art. 45 do Regimento Geral
Conselho do Departamento:

compete ainda ao

1 - aprovar os relatórios individuais dos docentes do Departamento. referentes
às atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestãol

11 - estabelecer os critérios que disciplinam o recrutamento e o regime de
atividades dos monitoresl

111 - elaborar o Regimento Interno do Departamento.
homologado pela Congregaçãol e

que deverá ser

IV - cumprir e fazer cumprir as determinações que Ihe foram atribuídas pelo
Estatuto do Docente.
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Artigo 34 - O Conselho do Departamento reunir-se-á em sessões ordinárias.
regulamentadas pelo seu Regimento Interno, e extraordinariamente, quando
convocado pelo Chefe ou por um terço de seus membros.

TítulolV - Do Ensino

Artigo 35 - O Ensino na FORP será ministrado em Cursos de Graduação, Pós-
Graduação e Extensão Universitária, de acordo com o disposto nos ans. 59 e 60 do
Estatuto e nos ans. 62 a 120 do Regimento Geral.

Artigo 36 - A coordenação didática do Curso de Graduação da FORP será exercida
pela CG, em conformidade com o disposto no art. 48 do Estatuto.

Artigo 37 - A coordenação didático-científica dos Cursos de Pós-Graduação será
exercida pela CPG, em conformidade com o art. 49 do Estatuto.

Parágrafo único - Os Programas de Pós-Graduação deverão ser regidos por
Regulamentos próprios, aprovados pela Congregação e pela Câmara de
Normas e Recursos (CaN).

Artigo 38 - Os Cursos de Extensão Universitária, destinados à Especialização,
Aperfeiçoamento, Atualização e Difusão de conhecimentos na área Odontológica,
poderão ser oferecidos, na forma prevista nos artigos 118 a 120 do Regimento
Geral, obedecidas as normas de funcionamento constantes do Regimento de
Cultura e Extensão Universitária da USP

Artigo 39 - A FORP qualificará candidatos para outorga dos seguintes Diplomas
Títulos ou Certificados:

1 1

diploma de Bacharel em Odontologia
títulos de:

a) Mestre em Ciênciasl

b) Doutor em Ciências; e

c) Livre-Docentes
l l l certificados de

a) aprovação em disciplinam

b) conclusão em Cursos de Extensão Universitárias e

c) conclusão em outros cursos e
pelos órgãos competentes.

atividades acadêmicas aprovadas
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Título V - Do Corpo Docente

Capítulo 1 - Da Atividade Docente

Artigo 40
Docente.

As atividades docentes na USP regem-se pelo disposto no Estatuto do

Seçãol Concurso para o Cargo de Professor Doutor

Artigo 41 - O concurso para provimento do cargo inicial da carreira docente far-se-á
nos termos das disposições dos ans. 77 a 79 do Estatuto e dos ans. 132 a 148 do
Regimento Geral.

Parágrafo único - As inscrições para os concursos aos cargos de Professor
Doutor serão abertas pelo prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, a critério
do Departamento.

Artigo 42 - As provas para o concurso referido no artigo anterior serão realizadas de
conformidade com os artigos 135 a 137 do Regimento Geral, podendo ser feitas em
duas fases, de acordo com a proposta do Conselho do Departamento e aprovada
pela Congregação. devendo essa disposição constar do edital de abertura do
concurso

$ 1' - As provas para o concurso de Professor Doutor realizado em uma única
fase constam de:

1 - julgamento do memorial com prova pública de arguição

11- prova didátical e

111- prova prática

$ 2' - As provas para o concurso de Professor Doutor realizado em duas
fases constam de:

1 - prova escrita (eliminatória)

11 - julgamento do memorial com prova pública de arguição
111- prova dídática; e

IV - prova prática

$ 3' - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira será eliminatória
e deverá consistir em prova escrita, obedecidos os termos do art. 139 do
Regimento Geral da USP
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$ 4' - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão pública, as notas
recebidas pelos candidatos na prova escrita eliminatória, sendo eliminado do
concurso o candidato que obtiver nota menor do que 7,0 (sete) da maioria dos
membros da Comissão Julgadora.

$ 5' - O candidato poderá propor a substituição de pontos imediatamente
após tomar conhecimento de seus enunciados. se entender que não
pertencem ao programa do concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir,
de plano, sobre a procedência da alegação.

$ 6' - O "modus faciendi", os materiais e os instrumentais necessários para
realização da prova prática serão propostos pelos respectivos Conselhos de
Departamento e constarão do edital de abertura do concurso.

Artigo 43 - As notas das provas do concurso para Professor Doutor terão os
seguintes pesos:

$ 1' Sendo o concurso realizado em uma única fase

julgamento do memorial com prova pública de arguição 4

11- prova didática -41 e

111- prova prática - 2

$ 2' Sendo o concurso realizado em duas fases

1 - prova escrita eliminatória - l l
1 1 julgamento do memorial com prova pública de arguição 4

111- prova didática - 31 e

IV - prova prática - 2

Seçãoll Concurso para o Cargo de Professor Titular

Artigo 44 - O concurso para provimento do cargo de Professor Titular far-se-á nos
termos do art. 80 do Estatuto e dos ans. 149 a 162 do Regimento Geral.

Artigo 45 - As notas das provas do concurso para Professor Titular,
seguintes pesos:

terão os

1 - julgamento de títulos - 41

11 - prova pública oral de erudição -- 31 e

111 - prova pública de arguição -- 3.
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Artigo 46 - Na prova pública de arguição e no julgamento de títulos, os membros da
Comissão Julgadora analisarão a regularidade e relevância da produção do
candidato, medida pela projeção de suas atividades científicas, didáticas, de
extensão e administrativas, bem como pela formação e orientação de discípulos,
observado o disposto nos incisos a seguir:

1 - a duração da arguição não excederá a trinta minutos por examinador,
cabendo igual tempo ao candidato para as respostas. Havendo concordância
entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido diálogo entre
ambos, observado o prazo global de sessenta minutosl

11 - no julgamento dos títulos deverão prevalecer
desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.

as atividades

Seçãolll Concurso de Livre-Docência

Artigo 47 - O concurso de Livre-Docência far-se-á nos termos dos ans. 81 a 83 do
Estatuto e dos ans. 125 a 129 e 163 a 181 do Regimento Geral.

Artigo 48 - A inscrição será realizada uma vez ao ano pelo período de 30 (trinta)
dias, contados a partir do I' dia útil do mês de janeiro.

$ 1' - A Congregação aprovará os programas das disciplinas ou conjunto de
disciplinas sob a responsabilidade de cada um dos Departamentos, que
servirão de base para o concurso.
$ 2' - Todas as disciplinas ministradas pelo Departamento serão incluídas no
concurso, cabendo à Congregação decidir, por proposta dos Departamentos.
se elas constarão como programas independentes ou se integrarão
programas de conjunto de disciplinas.

Artigo 49 - A prova de avaliação didática, prevista no item IV do art. 82 do Estatuto
da Universidade, consistirá em aula, em nível de Pós-Graduação, e será realizada
nos termos do que dispõe o Regimento Geral da USP, em seu art. 156 e seus
parágrafos.

Artigo 50 - As notas das provas do concurso para Livre-Docência terão os seguintes
Pesos:

1 - prova escrita - l

11 - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do
candidato ou parte dela--31

111 - julgamento do memorial com prova pública de arguição -- 41 e

IV - avaliação didática -- 2.
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Título VI - Do Corpo Discente

Capítulo 1 -- Disposições Gerais

Artigo 51 - O corpo discente é constituído pelos estudantes
matriculados na FORP de acordo com o art. 203 do Regimento Geral.

regularmente

Artigo 52 - O regime disciplinar obedecerá ao disposto no art
Transitórias do Regimento Geral.

4' das Disposições

Capítulo ll - Dos Alunos Monitores

Artigo 53 - A monitoria dos cursos de graduação poderá ser exercida por alunos
matriculados nos cursos de Graduação e de Pós-Graduação, obedecendo ao
disposto nos artigos 208 e 209 do Regimento Geral da USP

Artigo 54 - Os alunos de Graduação ou de Pós-Graduação poderão exercer
monitoria, desde que tenham rendimento escolar satisfatório e demonstrem
suficiente conhecimento da matéria. No caso de disciplinas pré-clínicas, clínicas e
naquelas de conhecimento específico da área de Odontologia, o aluno deverá estar
regularmente matriculado na Unidade.

$ 1' - As necessidades, funções e avaliação de desempenho da monitoria
serão definidas e aprovadas pela Comissão de Graduação.

$ 2o - O recrutamento de alunos monitores será feito entre alunos que tenham
sido aprovados na disciplina ou disciplinas relacionadas com as atividades da
monitoria.

$ 3' - O regime de atividades do monitor, incluindo atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão Universitária, será estabelecido pelo Departamento
responsávelpela disciplina.

$ 4' - O aluno poderá exercer somente uma função de monitoria durante o
períodoletivo.

Artigo 55 - A seleção dos alunos monitores será feita mediante provas específicas,
nas quais demonstrem capacidade de desempenho nas atividades técnico-didáticas
da disciplina, a critério do Conselho do Departamento.

$ 1' - Os Chefes de Departamento providenciarão a abertura de seleções
internas, estabelecendo em edital o período de inscrição, área de atuação e
provas exigidas.
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$ 2' - As provas referidas neste artigo serão elaboradas, realizadas e julgadas
a critério do Conselho do Departamento junto ao qual o candidato
desempenhará suas funções.

Artigo 56 - Aos alunos monitores cabe auxiliar os docentes responsáveis pela
disciplina em atividades técnico-didáticas, sendo vedado atribuir-lhes atividades
docentes.

Parágrafo único - A Universidade poderá instituir bolsas para os alunos monitores

Artigo 57 - O Departamento aprovará a inscrição, avaliará os relatórios e expedirá
certificado relativo ao efetivo exercício da monitoria.

Título Vll -- Dos Prêmios e Homenagens

Artigo 58 - A FORP poderá conceder o título de Professor Emérito, mediante
aprovação de dois terços dos componentes da Congregação, a seus professores
aposentados que se hajam distinguido por atividades didáticas e de pesquisa, ou
contribuído, de modo notável, para o progresso da Universidade.

Título Vlll - Disposições Gerais

Artigo 59 - O uso do nome da FORP e seus símbolos, bem como indicação de seus
Departamentos, para qualquer fim comercial ou publicação de qualquer natureza
que não seja oficial, salvo em trabalho científico realizado pelo corpo docente,
somente será permitido mediante autorização prévia concedida pela Direção da
Unidade e de acordo com as normas da USP relacionadas ao tema.

Artigo 60 - A reavaliação quinquenal das atividades docentes, como preceitua o art.
104 do Estatuto, será feita de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão
Permanente de Avaliação, mencionada no art. 202 do Regimento Geral, bem como
em atendimento às determinações do Estatuto do Docente.

Artigo 61 - A criação de Núcleos de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Cultura e
Extensão seguirá as normas da USP relacionadas ao tema.

Artigo 62 - A participação em reuniões de órgãos colegiados, para quaisquer de
seus membros, é considerada atividade prioritária.
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Artigo 63 - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Direção da
Unidade, ouvida a Congregação.

Título IX - Disposições Transitórias

Artigo I' - A FORP aplicará, no que couber. o constante do Título IX
Transitórias - do Estatuto e do Regimento Geral.

Disposições

Artigo 2' - Em até cento e oitenta dias, após a vigência deste Regimento, deverão
ser submetidos à apreciação da Congregação os Regimentos dos Departamentos,
das Comissões Estatutárias e Permanentes, do Conselho de Clínicas e da
Comissão de Relações Internacionais, para adequação a este Regimento.
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