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DO

REITOR

MEMO/GR/20

Ref. Criação do Prêmio de Desempenho Acadêmico
Institucional USP e concessão para o exercício de 2023

Senhor Procurador Geral

Venho apresentar proposta de criação do Prêmio de Desempenho

Acadêmico Institucional USP e de sua concessão para o exercício de 2023.

O Prêmio parte de premissas já utilizadas na Resolução n' 5.483,

de 6.1 1.2008 -- em especial, do objetivo de premiar esforços de docentes e servidores

técnicos e administrativos nas hipóteses de bom desempenho da Universidade,

atualizando o fluxo e o procedimento de concessão, com o Conselho Universitário, em

quaisquer hipóteses, sendo competente para a aprovação das propostas de premiação.

Caso aprovada pela CAA, COP, CLR e pelo Conselho

Universitário a minuta de Resolução ora encaminhada, propõe-se, ato contínuo, a

concessão do Prêmio para o ano de 2023 (período de medição 2022), em abril. Para tanto,

adiantam-se as manifestações de mérito acadêmico encaminhadas pelo EGIDA e pela

CODAGE, bem como a proposta de valor do Ptêmio, com a respectiva projeção de seu

impacto no orçamento de 2023, nos termos da análise encaminhada pela CODAGE, para

análise sob o aspecto jurídico-formal.

limo. Sr.
Prof. Dr. MARCELO JOSÉ MAGALHÃES BONIZZI
Procurador Geral da USP

Rua da Reitoria, 374 -- Cidade Universitária -- 05508-220 -- São Paulo -- SP -- Brasil
Tel.:(55-11) 309 1 -3500/ 3091-3501



 RESOLUÇÃO Nº xxx, de xxx de xxx de 2023 
Institui o Prêmio Desempenho Acadêmico Institucional USP  

 

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com fundamento no art. 

42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão realizada em 

xx de xxx de xxxx, baixa a seguinte 

 

RESOLUÇÃO:  

 

Artigo 1º – Fica instituído o Prêmio Desempenho Acadêmico Institucional USP. 

Artigo 2º – O Prêmio Desempenho Acadêmico Institucional USP tem como objetivo premiar os 

esforços de seus docentes e servidores técnico-administrativos que contribuíram para o 

aprimoramento do desempenho acadêmico da USP, avaliado como positivo no período de medição. 

Artigo 3º – Serão considerados como indicadores de desempenho da Universidade: 

I – a avaliação feita pela CAPES dos cursos USP globalmente considerados; 

II – a posição ocupada pela USP em rankings internacionais de universidades reconhecidos nos meios 

acadêmicos, que avaliam ensino e pesquisa. 

Artigo 4º – Fazem jus ao prêmio: 

I – os docentes e os servidores técnico-administrativos da Universidade de São Paulo, desde que: 

a) tenham exercido suas funções por, no mínimo, 6 (seis) meses do período de medição dos 

resultados; e 

b) estejam ativos na data do pagamento do prêmio; 

II – os servidores integrantes do Quadro Especial em Extinção da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico (SDE), que prestam serviços na Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP), nos termos 

do Convênio firmado entre a USP e a mencionada Secretaria, desde que: 

a) tenham exercido suas funções por, no mínimo, 6 (seis) meses do ano de medição dos 

resultados; e 

b) estejam ativos na SDE e prestando serviços na EEL-USP na data do pagamento do prêmio; 

III – os docentes e os servidores técnico-administrativos da Universidade de São Paulo afastados para 

o exercício de mandato sindical, inclusive os integrantes do Quadro Especial em Extinção da SDE, 

que prestam serviços na EEL-USP; 

IV – os docentes aposentados da Universidade de São Paulo que: 

a) tenham termo de colaboração ativo como Professor Sênior no período de medição dos 

resultados, ainda que por prazo inferior a 6 (seis) meses, desde que tal termo esteja ativo, sem solução 

de continuidade, na data do pagamento do prêmio; ou 

b) tenham tido termo de colaboração ativo como Professor Sênior por, no mínimo, 6 (seis) meses 

do período de medição dos resultados, ainda que tal termo esteja rescindido na data do pagamento do 

prêmio; 



Parágrafo único – Os termos de colaboração, de que trata o inciso IV deste artigo, devem ser 

cadastrados no sistema informático próprio. 

Artigo 5º – Não fazem jus ao prêmio: 

I – os docentes e os servidores técnico-administrativos que se encontrem em afastamento com 

prejuízo de vencimentos por período superior a seis meses no período de medição dos resultados; 

II - Os contratados por tempo determinado. 

III - Aqueles que, nos últimos cinco anos, sofreram penalidade administrativa apurada em processo 

administrativo disciplinar ou procedimento análogo em que tenha se desenvolvido o contraditório e 

a ampla defesa. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se aos servidores integrantes do quadro especial em 

extinção vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e que prestam serviços junto à Escola 

de Engenharia de Lorena (EEL-USP). 

Artigo 6º – O desempenho acadêmico da USP à luz dos critérios estabelecidos pelo artigo 3º será 

avaliado pela CAA, e a disponibilidade orçamentária, a programação de pagamentos bem como o(s) 

valor(es) do Prêmio serão avaliados pela COP, a partir de proposta encaminhada pelo Reitor, ocasião 

em que ambas as comissões elaborarão parecer a ser submetido ao Conselho Universitário. 

Artigo 7º – O prêmio só será concedido se, concomitantemente, estiverem presentes os seguintes 

requisitos: 

I – disponibilidade orçamentária/financeira de acordo com o orçamento aprovado pelo Conselho 

Universitário; 

II – atendimento dos requisitos previstos no artigo 4º pelos docentes e servidores técnico-

administrativos; 

III – manifestação favorável da CAA, COP e Conselho Universitário, nos termos do artigo 6º. 

Artigo 8º – O Prêmio Desempenho Acadêmico Institucional USP não será incorporado ao salário, e 

sua percepção não gera qualquer direito à percepção do Prêmio em exercícios futuros. 

Artigo 9º – A concessão do Prêmio e seu(s) valor(es), cujas eventuais distribuições serão 

acompanhadas de justificativa própria, serão submetidos ao Conselho Universitário para aprovação. 

Artigo 10 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em sentido contrário, em especial a  Resolução nº 5483, de 6.11.2008. 

 

Reitoria da Universidade de São Paulo, xx de xxx de 2023. 

 

 

CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR 

Reitor 

 

MARINA HELENA CURY GALLOTTINI 

Secretária Geral 
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Desempenho acadêmico da USP em 2022 e proposta de concessão do

Prêmio Desempenho Acadêmico Institucional em 2023

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com fiindamento no

art. 42, IX, do Estatuto, apresentam proposta sobre a concessão de prêmio aos docentes e

servidores técnico-administrativos da Universidade de São Paulo, como forma de

reconhecimento pelo trabalho de excelência desenvolvido, nos últimos anos, que tem garantido

à USP alcançar destaque junto aos órgãos reguladores nacionais de avaliação institucional e nos

ran#/ngs intemacionais posições de destaque entre as melhores universidades da América Latina

e do Mundo.

2 O Artigo 3' da Resolução proposta disciplina quais devem ser os parâmetros de desempenho da

Universidade a serem considerados:

1. A avaliação feita pela CAPES dos cursos USP globalmente considerados;

11. A posição ocupada pela USP em rankings internacionais de agências reconhecidas nos

meios académicos, que avaliam ensino e pesquisa

3 Antes de apresentar o nível de produtividade acadêmica da Universidade de São Paulo, é

imprescindível destacar que durante os últimos anos a Universidade de São Paulo enfrentou

grandes desaHlos:

i) Longo período de a)uste financeiro em prol da sustentabilidade fiscal da

universidade, conforme Resolução N' 7344, de 30 de maio de 201 7;

Ausência de concursos para a reposição dos quadros de servidores técnicos

administrativos e docentes;

iii) Perdas inflacionárias sobre os vencimentos; e

iv) 2 (dois) anos de restrições impostas pela Pandemia da COVID-19 (Novo

Coronavírus).

ii)
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4. Os desaHlos enfrentados como restrições orçamentárias em exercícios anteriores e a redução do

quadro de pessoal somado às perdas do poder aquisitivo dos servidores não foram óbices à

busca de produtividade e excelência nas atividades de ensino e pesquisa.

5 As restrições do contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), inicia-se em 22

março de 2020, em que o Govemador do Estado de São Paulo decreta a quarentena, via

DECRETO N' 64.881/29, paralisando as atividades presenciais nos vários Campa da

Universidade, afetando a prestação de serviços administrativos e atividades de ensino, pesquisa

e extensão, entre os períodos de 2020 e 2021 . Diante desse contexto, a Reitoria da USP institui

grupo com especialistas que desenvolveram diretrizes e políticas, proporcionando uma resposta

tempestiva ao caráter emergencial imposto pela Pandemia.

6. Dentre as ações tomadas de forma tempestiva, pela Universidade de São Paulo, destaca-se a

migração das atividades presenciais (administrativas e de ensino) para a modalidade "não

presencial", visando proteger a saúde da sua comunidade e não interromper o funcionamento de

suas atividades.

7. No período de 2020 e 2021, a produtividade acadêmica da universidade foi obtida a partir da

implementação de um modelo "não presencial" de teletrabalho permitindo a execução pelos

servidores técnico-administrativos de suas tarefas administrativas e aos docentes as suas

atividades de ensino e pesquisa no fomlato não presencial (graduação e pós-graduação).

8. No quesito avaliação dos cursos USP, destaca-se que a qualidade e excelência da produtividade

acadêmica dos programas de pós-graduação da USP foram reconhecidas no Processo de

Avaliação Quadrienal da CAPES:. Os resultados obtidos nas duas últimas avaliações são

apresentados no gráfico l.

' https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informação/acoes-e-programas/avaliação/avaliacao-quadrienal
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Gráfico l Resultados do Processo de Avaliação Quadrienal da CAPAS
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Fonte: Estatísticas elaboradas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação

9. O relatório de avaliação indica que houve um aumento no número de Programas com nota 5, 6e

7, ou seja, que corresponde a 73% dos programas de Pós-graduação da USP, mostrando um

avanço significativo quando se compara aos 64% obtidos na avaliação quadrienal de 201 3/2016.

10. 0 nível de produção de artigos científicos entregue pelos Programas de Pós-Graduação Stricto

Sensu da Universidade de São Paulo também podem ser observados nos gráficos 2 e 3.
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Gráfico 2 Quantidade de artigos publicados das taxas de publicação de autores USP em fontes indexadas
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//. Observa-se que, mesmo durante o período de pandemia, o número de artigos científicos

publicados continuou em uma tendência de crescimento, em ambos os indexadores. Em 2022, o

número de publicações de autores USP em revistas com indexação interacional já atingiu mais

de 15 mil publicações no Scopus e 12 mil no Web OFScience.
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Gráfico 3 - Número de Citações USP
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12.Na série histórica de 1998 a 2020, observa-se um crescimento do número de citações de

publicados dos trabalhos pelos docentes da USP (Gráfico 3)

Tabela l Número total de trabalhos publicados com Parcerias Intemacionais, entre 2005 a 2022

Países (Parceiros'
United Status

United Kingdom
France

German

England

ltaly
Canada
Portueal

Argentina
Australia

Netherlands
Switzerland

Others

Brazil USP
%

46.694
16.060
15.396

14.041

14.243

12.395
l0.261
9.834

7.606
7.117
6.447
5.957
5.242

157.021

12.721

4.226
3.917
4.074
3.850
2.889
2.819

27,24%
26,31%
25,44%
29,02%
27,03%
23,31%
27,47%
27,71 %
23,39%
27,60%
28,76%
32,06%
28,06%
29,72%

t
l
l

2.725
1.779
1.964

+

T

t
-1

T

1.854
1.910
1.471

46.664

Fonte: dados extraídos do WeR USP

2 Disponível em: https://uspdigital.usp.br/datausp/publ íco/indicador/indicadores.jsp?codmnu-7601



EGIDA
Escritório de Gestão de

l ndicadorcs dc Desenlpcnho Acadêmico

13. O índice de publicação de pesquisadores da USP com pesquisadores estrangeiros atingiu,

aproximadamente, 30% das publicações. Estes resultados são indicativos do nível de

internacionalização dos projetos de pesquisas e do grau de colaboração realizado pelos docentes

e discentes da USP com programas de pós-graduação de outros países, contribuindo para o

aumento do número de citações e, consequentemente, com a reputação da USP no cenário

intemacional

14. A classiHlcação das instituições acadêmicas por Ranking Intemacionais tem sido objeto de

estudo e produção em várias instituições intemacionais, como os mais variados objetivos. Nessa

linha, Nunes et al. (2022y esclarecem o que esses rankings medem

De forma geral, pretendem aferir a excelência das instituições. Mas tal ideia de
excelência é construída a partir de um conjunto de indicadores definidos por seus
organizadores, o que toma esse conceito bastante variável. Em alguns casos, a
excelência está majoritariamente relacionada à reputação, conforme mencionado,
tendo como finalidade principal classificar as instituições com vistas à atração e ao
recrutamento de alunos. Outros rankings priorizam o impacto da contribuição
cientíütca das universidades, considerando indicadores bibliométricos (CWTS
Leiden) ou grandes premiações científicas intemacionais (ARWU). Há ainda
aqueles que se propõem a medir o quão comprometidas estão as instituições em
relação a temas específicos, como a inovação (RUE) e o desenvolvimento
sustentável (TnE Impact).

1 5. Nunes et al. (2022) acrescentam, afinal para que servem tais classificações?

A utilidade dos ranqueamentos na avaliação e no processo de tomada de decisão
depende dos objetivos e prioridades estabelecidos pela universidade, em sintonia
fina com sua missão institucional. No caso da USP, somos uma universidade
pública, localizada em um país em desenvolvimento, financiada pela sociedade, com
o objetivo de contribuir com o desenvolvimento desta mesma sociedade. Nesse
sentido, nem todas as métricas e indicadores aferidos pelos rankings serão
adequados para avaliar e orientar as ações adoradas pela USP (Nunes; Segato;
Albuquerque; Sel'radas; 2022).

1 6. Outro aspecto importante é o nível de variação de um período para outro

A cada nova edição, q çjassificacão das instituições pode variar, sela pelo seu
qpri!!!Qramento. seja devido ao ingresso de novas instituições. As agências
responsáveis pelos rankings utilizam bancos de dados, próprios e de terceiros, e
ajustam sua metodologia para produzirem, em geral, classificações globais, com
recortes temáticos (pesquisa, inovação), geográficos (regionais e nacionais) ou,
ainda, por áreas de conhecimento. Isso resulta em uma certa variação na posição das

3 Artigo Publicado no Jornal da USP pela Equipe que coordena as atividades do Egida/USP; O que a USP pode esperar
dos rankings em 2022? Disponível em: https:/4jornal.usp.br/institucional/o-que-a-usp-pode-esperar-dos-rankings-em-
2022/
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instituições avaliadas a cada edição ou entre rankings publicados por diferentes
agências em um mesmo ano (Nunes; Segato; Albuquerque; Serradas; 2022).

17 O reconhecimento da qualidade das atividades e produtividade científica da Universidade de

São Paulo pode ser observado nas posições alcançadas em vários /ízn#/ngs internacionais,

comparativamente, com as melhores universidades internacionais. A USP já participa e está

classificada em 15 rankings internacionais, são eles:

1. Shanghai Ranking (À WRU)

2. THE UniversiWRanking

3. THElmpact Ranking

4. QS UniversityRanking

S. CWTSLeiden Ranking

6. CWUR Word University Rankings

7. Global Emptoyabitity University Ranking clnd Survey (GEURS)

8. National Talham UniversiW Ranking (NTU)

9. Round University Ranking (RUR)

10. SClmago Institutional Ranking

1 1. University Ranking By A cademic PerformaYtce (URAP)

12. U-Multirank

13. U.S. News Global University Rankings

} 4. UI GreenMetric

15. Ranking Web ofUniversities - Webometric

18 Em todos os 15 rankings, a USP é a instituição brasileira mais bem posicionada e está também

na I' ou na 2' posição entre as universidades latino-americanas. Dentre os diversos /.íznk/ngs os

mais populares para comparação institucional em escala global: .S/gang/za/ J?anÁ/ng éy WXUP,

I'HE University Rctnking (World, LcltAm e Subjects) e QS University Ranking (World, Lotam e

Suóyec/s9, que, entre outros, utilizam os indicadores referentes a: Reputação junto à comunidade

acadêmica; Reputação junto a empregadores; Produção científica dos docentes ÓScopi/s e MoS?,

IntemacionaJização; e Inovação.



EGIDA
Escritório de Gestão de

l ndicadores de Desenapenho Acadêmico

1 9. No ..4cademic J?ankízzg of Mor/d C/níversíríes éHXWUO 4, que é elaborado pela Universidade de

Jiao Tona Shanghai e tem interesse em comparar a produção científica de universidades de

"classe mundial, , há ]0 anos a USP está entre as IO1-150' mais bem classificadas do

mundo: e é a Universidade mais bem classificada da América Latina

20. Em síntese, apresenta-se na Tabela 2 a posição da USP nos principais rankings mundiais em

2022

Tabela 2 - Posição da USP nos principais ran#/lzgs mundiais, entre 20 1 8 e 2022s

RANKINGS
Academia Ranking ofDJQ1ld Universities (A8WU}
+Vorl(t Uttivei'sities

Natiollal/Regional Rallk
Center for World University Rankings (CWUR)

n:!!!ig:lly»'!1l!!Bg!®11w
Natiolla! Rattk
QS World University Ranking
Wol'ic! Universitv Raltkitt}

Latir At ierica Rattkittg
Round University Ranking
SClmago Institutions RankiQgsll$!R)
Rankings (SIR)
Reseal'clt Rank

Times Higher Education Rankings
THE Woi'l(t Universiqi Ra1lkiBg
TfiE Lafitt Antes'ica Ultiversity Ranking
ryE World Rçotttation RankiB&
TliE Enter'gang Ecotto ttie$ Uiliverlüxl Rankitte!..
U:S. News Global IJniversitv Rankings
Best Global Univel'sities
Besí Ultivet'siíies ilt Latir Áttterica
Best Global Ultiversities in Brazit

2018 2019 i 2020 1 2021 i 2022

l ' i l ' ê l ' Ê l-ÉI'

77
1'

128 ! 103 105 ! 103'

121' ! 1 18'
3' ã 2'

l 117' l 112'

116' Ê 1 15'
2' i 2'

ill' i l08'

121'
2'
76'

82' Tl 4s'' 61'
2g

47' 43'

251-30w l 251-300'
2' 1 2'

NC Ê 81-90'
14' i 15'

251-30w i 201-25w
2' i 2'

91-100' 1 81-90'
14' i 13'}

J

t
t T

122'
1'
1'

1 1 5'
1'
] a

URAP - University Ranking by Aç?demic Performance l 36'
Global EmpjQyabiliÇy y!!yçrsitv Ranking and Survev ÍGEURS) 1 90'

RUR - Round University Ranking l 1 17'

38'
99'

112'

+

T
33'
109'

108

l Academic Ratlki)ag of\Vorld Uni'pelsities - The Acadetttic Ranking ofWorld UnNersities (A RWU) is recognized as the
piecmsor ofglobal ulliversity rankings atld the tttost trustwolthy one. ARWU presertts the world's top 1000 i'esearch
univelsities antlually based on transparent methodology and objectivo third-pclity data. Disponível em:

s Os dados forma extraídos juntos aos seguintes websites: httDs://www.leidenranking.com;
httos://cwur.org/2022-23.DhD; httt)s://www.shanghairanking:çQ!!!Zlê!!!sj!!g$/31.wy2Q21;

httDS://roundr@; ©
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Fonte: Dados extraídos dos pri ncipais ra/7#fngs internacionais (htD://egida.usp.br/rankings/)

21 O nível de inserção da comunidade USP e o impacto da produção científica também pode ser

observado a partir de diversos indicadores, tais como: artigos publicados em periódicoscom

fator de impacto relevante em várias áreas, número de citações, número de projetos de pesquisas

financiados, números de patentes registradas, número de títulos doutorados outorgados, dentre

outras métricas utilizadas pelos rank/ngs intemacionais.

22. A Quantidade de pesquisadores da USP citados como mais influentes do mundo também é um

indicador que avalia como a produção científica reverbera na comunidade e no desenvolvimento

da ciência, conforme pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3 - Quantidade de pesquisadores da USP citados como mais influentes do mundo', por área de conhecimento

Área do
Conhecimento

Agricultura, pesca e Silvicultura
Biologia
Pesquisa Biomédica

Arquitetura e Design
Química
Medicina

Ciências Ambientais e da Terra

Economia e Negócios

Tecnologias Facilitadoras e Estratégicas

Engenharia
Estudos Históricos

Tecnologias de Informação e Comunicação
Mlatemática e Estatística

Física e Astronomia

Saúde Pública e Serviços de Saúde

F

L

Número de
uisadores da USP

18

30

13

l

18

105

5

l

19

8

l

6

2

16

4

iCS

Fonte: Jornal da USP, 2022

; Updatedscience-wide uuthor databases ofstandardized citation indicators
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23. Nessa mesma linha, a USP também tem obtido destaque com pesquisadores que estão no grupo

dos 1% mais influentes do mundo, conforme lista produzida Editora C/a/iva/e, que enumera e

classifica os pesquisadores altamente citados em produções cientificas na base Weó ofScíence.

Tabela 4 Quantidade de pesquisadores da USP no grupo do 1% mais influentes do mundo

Períodos Qtde de pesquisadores da USP 1%
mais influentes do mundo

4

5

9

7

7

2018

2019

2020

2021

2022

Fonte: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/ Elaboração: EGIDA, 2022

24. .4 participação de pesquisadores da USP tem crescido nas listas elaboradas por editoras, em 2022, dos

6.938 acadêmicos listados em todo o mundo, 9 são da USP, considerando as inúmeras universidades no

mundo.

25 A USP está entre as universidades que possuem os melhores cursos do mundos, a partir da divulgação

em 2022 de ra/?k/ng voltado para avaliação de áreas específicas, elaborado pela consultoria bri/án/ca

Ç?zrízcgirare//í Sy//lonas 6QS Mor/d Uníversí Rankings by SuóÜecí9. Das 44 áreas avaliadas, em 36 (82%)

a USP é classificada entre as 100 primeiras do mundo. Dessas, 1 1 áreas são classificadas entre as 50

melhores do mundo. Como exemplo, destacam-se: Odontologia (ll' posição); Engenharia de Minérios e

Minas (3 1'); Engenharia do Petróleo (32'); Geografia (38'); Línguas Modemas (41'); Ciência Veterinária (41');

Antropologia (42'); Arquitetura (44'); Agricultura e Silvicultura (48'); Ciências do Esporte (49'); e Sociologia

(49')

26. A USP se destaca , ainda, em rankings que aderem a atuação das Universidade em relação aos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Como exemplo, no Tín?es

Hígber Educa//on (THE) /mpac/ Ranbng, a USP aparece nas 15 primeiras posições em 6 0DS (dos 17

aferidos), sendo a primeira ou segunda em dois deles.

V

7 Informações obtidas e extraídos do Relatório de Avaliação Institucional USP - Ciclo V - 20 1 8 2022, Universidade de
São Paulo, Comissão Permanente de Avaliação, Câmara de Avaliação Institucional; São Paulo, dezembro de 2022.
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27 Portanto, tomando-se como referência o ano de 2022, a USP se encontra entre as melhores

universidades do mundo:

i. USP participa e está classificada em 15 rankings internacionais;

ii. Nos Rankings acadêmicos mais populares, em termos de comparação institucional, em

escala global, que consideram indicadores de reputação junto à comunidade acadêmica,

reputação junto a empregadores; produção científica dos docentes ÓScopus e moSD,

internacionalização; e inovação, a USP;

iii. Desde 2020, está entre as 250 mais bem classificadas do mundo é a 2' Universidade

mais bem classificada da América Latina - 7HE Urz/verá/4 J?íznk/ng (Wor/d, Zrz/,4/7v e

Subjects)\ e

iv. Ocupa a posição 115 no mundo e 2o. na América Latina - QS [/n/vens/Q f?ank/ng

(World, Lat.4m);

v. Desde 2018, a USP está entre 12 mais bem classificadas do mundo e I' na América

Latina - CWTS Leiden Ranking Global.

vi. Em todos os 15 rankings, a USP é a instituição brasileira mais bem posicionada entre as

universidades latino-americanas.

Por esses motivos, entende-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 3' da Resolução,

motivo pelo qual é cabível e oportuno que seja concedido o Prêmio Desempenho Acadêmico

aos docentes e servidores técnico-administrativos da Universidade

a)

28

hl,...
-#

Fátima de Lourdes dos Santos Nunes

Coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (EGIDA)

Jogo Mauricio Gama Boaventura

Coordenador da Codage-USP



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
REITORIA

Coordenadoria de Administração Geral

São Paulo, 10 de março de 2023

Ref.: Instituição do Prêmio Desempenho Acadêmíco Institucional USP

A fim de subsidiar a decisão da Comissão de Orçamento e

Património no que se refere à concessão do Prêmio Desempenho
Acadêmico Institucional da USP, informamos que, considerando um
número estimado de].8.016 servidores docentes e técnico-administrativos

aptos a receberem o referido Prêmio no valor individual de R$ 5.000,00
jcinco míl reais), o custo total de sua concessão será de R$ 90.080.000

Inoventa milhões e oitenta mil reais).

O impacto dessa despesa em termos do nível de comprometimento

dos repasses do Tesouro do Estado com pessoal previsto na LOA seria de

1,19%. Porém, considerando o valorjá realizado da folha de pagamento, o
ritmo das contratações e do pagamento do plano de saúde, o nível de

comprometimento com pessoal, ao final do exercício corrente, será de
81,45% em contraposição ao valor inicial previsto de 81,29% no
Orçamento Geral da Universidade, resultando em um impacto estimado
de O,16% em 2023.

Atenciosa mente,

-.$--' 1 \.-.''' \-'r i.,-''''\
l '=+...--->

Prof. Dr. JoãollVtaurício Gama Boaventura

Coordenad&íde Administração Geral
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PG. P. n.o 1 0042/2023

AUTOS USP NO. : 2023.1.02158.01.3

INTERESSADO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ASSUNTO: Instituição de um Prêmio de
Desempenho Acadêmico Institucional USP e
proposta de concessão para 2023 (ano de medição
/IJ//l

PARECER

Tratam os autos, em síntese, de duas propostas a serem

examinadas pelos colegiados centrais sucessivamente, a saber: (i) a

instituição de um Prêmio de Desempenho Acadêmico Institucional USP, nos

moldes da minuta de Resolução anexada às fls. 03/03v., e (ii) caso aprovada a

primeira proposta, a concessão do prêmio para o ano de 2023, com base no

ano de medição 2022, e conforme justificativas e detalhamento de fls. 04-10.

(i) Criação do Prêmio de Desempenho Acadêmico Institucional USP

Como indicado acima, a minuta de Resolução às fls. 03/03v. se

destina à criação do Prêmio de Desempenho Acadêmico Institucional USP,

que, conforme artigo 10, revoga e substitui o Prêmio Excelência Acadêmica

Institucional USP anteriormente instituído pela Resolução n' 5483/2008.

Em linhas gerais, a estrutura do Prêmio é bastante similar à da

traçada pela Resolução n' 5483/2008. Com efeito, o artigo 3' prevê os

indicadores de desempenho acadêmico da Universidade que, se favoráveis,

podem ensejar a concessão do Prêmio, baseando-se eminentemente na

avaliação da Capes e em rama/ngs internacionais reconhecidos e consagrados.

Os artigos 4' e 5', de sua vez, delineiam o universo de possíveis
NN.2023.02.000292,Página:l de 5
Rua da Reitoria, 374, 2' andar, Cidade Universitária - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (1 1)
3091-3408
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contemplados, basicamente reproduzindo os contornos da Resolução n'

5483/2008, já na redação atualizada pela Resolução 6309/2012. Esse

universo é essencialmente condicionado pelo exercício de atividade por

período mínimo durante o ano de medição dos resultados.

O artigo 7', incíso 1. garante, à semelhança da normativa anterior,

que a concessão do Prêmio só ocorrerá quando existente disponibilidade

orçamentária, em atendimento a princípios básicos da responsabilidade

financeira e do zelo pelo orçamento público.

A principal distinção diz respeito ao procedimento para a concessão

do Prêmio, que por um lado passa a prescindir da instituição de Comissão

Gestora a cada edição, mas por outro garante que todos os aspectos sejam

avaliados pelos colegiados centrais, até aprovação final pelo Conselho

Universitário, instâncias nas quais se exerce a representação das diversas

categorias e se apresentam foros amplos de debates.

Nesse sentido, os artigos 6' e 7', inciso 111, prescrevem o seguinte

procedimento para cada proposta de concessão de Prêmio:

(a) a CAA avaliará o preenchimento dos critérios de desempenho

acadêmico fixados no artigo 3'l

(b) a COP analisará os critérios financeiros e orçamentários,

avaliando os valores propostos, as eventuais formas de distribuição e

pagamento, e a compatibilidade com o orçamentos

(c) ambos os Pareceres (da CAA e COP) seguem ao Conselho

Universitário, a quem competirá aprovar, sob todos os aspectos, a proposta de

concessão.

À semelhança da estrutura jurídica da Resolução n' 5483/2008, que

foi analisada por inúmeros Pareceres da então Consultoria Jurídica da

Universidade (v. por exemplo Pareceres CJ.P. 3695/08, 3723/08, 3834/08,

NN.2023.02.000292,Página:2 de 5
Rua da Reitoria, 374, 2' andar, Cidade Universitária - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (1 1)
3091-3408
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192/09. 326/09, 738/10 e PG.P. 1232/12), o Prêmio proposto não consiste em

abono, não tem natureza salarial, não consubstancia gratificação de
produtividade, nem se incorpora aos vencimentos, tratando-se, antes, de

Prêmio sobre o qual há liberdade para a Universidade definir critérios de

concessão, desde que claros e objetivos, como é o caso da presente proposta.

Tendo havido participação desta Procuradoria na elaboração da

minuta de Resolução, não vislumbramos óbices do ponto de vista jurídico-

formal

O feito deve ser obieto de aprovação pela CLR, pela COP e, ao fim

pelo Conselho Universitário.

(ii) Proposta de concessão do Prêmio para o ano de 2023, com base no

ano de medição 2022

Caso haja aprovação do item anterior (criação do Prêmio), os

colegiados centrais deverão se debruçar sobre a proposta de concessão para

o ano de 2023, baseada no ano de medição de 2022, também já encaminhada

pelo M. Reitor.

A documentação de fls. 04-09. subscrita pela i. Coordenadora do

Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (EGIDA) e

pelo Coordenador Geral de Administração (CODAGE), aborda o
preenchimento dos requisitos acadêmicos previstos no artigo 3' da minuta de

Resolução.

Com efeito, a primeira parte dá conta da avaliação da Capes para o

último quadriênio (inevitavelmente ainda não abordando o ano de 2022), e a

segunda parte faz detalhamento meticuloso do desempenho da USP em 15

(quinze) rama/ngs internacionais, incluindo o ranAeamenfo de 2022 -- ano da

medição proposta. Ao final, o encaminhamento é no sentido de que se

NN.2023.02.000292,Página:3 de 5
Rua da Reitoria, 374, 2' andar, Cidade Universitária - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine:(11)
3091-3408
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erx\ente que "estão preenchidos os requisitos do artigo 3' da Resolução,

motivo pelo qual é cabível e oportuno que seja concedido o Prêmio

Desempenho Acadêmico aos docentes e servidores técnico-administrativos da

Universida de".

Já às fls. 10 encontra-se a avaliação financeira e orçamentária,

detalhando-se a proposta de que seja concedido Prêmio no valor individual de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a todos os servidores docentes e técnico-

adminístrativos, detalhando-se o impacto no orçamento de 2023. Tratando-se

de concessão única (mesmo que parcelada). não se cria despesa permanente,

motivo pelo qual não incidem as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal

(LC n' 101/00) atinentes às chamadas Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.

Por fim, de acordo com a informação do próprio M. Reitor às fls. 02,

propõe-se a concessão do Prêmio (ano de medição 2022) com a folha de
abril/2023.

Não competindo à Procuradoria Geral adentrar no mérito das

referidas manifestações técnicas, cabe constatar. não obstante, que a

instrução processual contempla todos os requisitos da minuta de Resolução

para que se dê seguimento ao feito, tramitando-se a proposta de concessão

porCAA,COPeCO.

Feitas as considerações por ora cabíveis, encaminhem-se os autos

à Secretaria Geral, para prosseguimento.
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Procuradoria Geral, 14 de março de 2023.

Adriana Fragalle Moreira
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