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COMISSÃO 
PERMANENTE 
DE AVALIAÇÃO

Coordena e organiza 
os processos de 
avaliação docente e 
institucional na USP. 
Integram a CPA 
uma comissão e 
duas câmaras

CP
COMISSÃO 
PLENÁRIA

CÂMARA DE 
AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

CAD
CÂMARA DE 
ATIVIDADES 
DOCENTES

O QUE FAZ?
n Planeja, coordena e aperfeiçoa a avaliação na USP
n Orienta a elaboração de projetos das unidades, museus e 

institutos especializados
n Aprova relatório periódico da USP
n Aprova propostas normativas da CAI, CAD e da própria CP
n Aprova, em caráter excepcional, a progressão horizontal 

de Associado 1 para Associado 3

CPA

O QUE FAZ?
n Propõe à CP as diretrizes e calendário de 

avaliação de departamentos, unidades, 
museus e institutos especializados

n Apoia o desenvolvimento de seus projetos 
acadêmicos e elabora o relatório periódico 
de avaliação

n Aprova o protocolo de compromisso das 
unidades com desempenho acadêmico 
insatisfatório

n Propõe a edição de normas que 
disciplinem a atividade institucional

CAI

QUEM FAZ PARTE?
n Vice-reitor: preside a CPA e a CP
n Pró-reitores
n Membros da Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA)
n Presidentes e vice-presidentes da CAI e da CAD
n Presidente da Cert
n Um representante discente de graduação e um de pós-graduação

O QUE FAZ?
n Propõe à CP as diretrizes e calendário de 

avaliação de docentes
n Elabora o relatório periódico de 

avaliação de docentes
n Orienta departamentos na elaboração 

dos projetos docentes
n Aprova o relatório de avaliação docente 

encaminhado pela unidade. No caso 
de não validado, aprova o protocolo de 
compromisso

n Ajuda a USP na formulação da política 
de pessoal docente da Universidade

QUEM FAZ PARTE?
Integram a CAI e a CAD 
docentes que tenham 
se destacado em 
atividades acadêmicas 
na USP, professores 
titulares ou professores 
associados 3. Os 
presidentes serão eleitos 
pelos seus membros.

Cada câmara é 
composta de nove 
membros cada uma, 
da seguinte forma: três 
membros indicados 
pelo reitor (cada um de 
uma das grandes áreas 
do conhecimento) e 
seis eleitos diretamente 
pelos docentes da 
Universidade (dois de 
cada grande área)

CONHEÇA AS INSTÂNCIAS POR ONDE OS 
PROJETOS ACADÊMICOS VÃO PASSAR

USP inicia seu processo 
de avaliação institucional 
e docente

Em novembro de 2016, o Conselho Universitário (Co) 
aprovou um novo sistema de avaliação da Universidade. 
Ele é centrado em projetos acadêmicos das diferentes 
instâncias universitárias. As unidades de ensino, institutos 
especializados e museus elaboram seus projetos e, a par-
tir deles, é a vez dos departamentos produzirem os seus 
e, por último, o docente.   

O projeto acadêmico é um plano de ações no qual o 
docente, o departamento e a unidade definem objetivos 
e metas para os próximos cinco anos. Esse material sub-
sidiará o próprio projeto acadêmico da USP.

Todo esse processo é coordenado pela Comissão Per-
manente de Avaliação (CPA), que recebeu um novo re-
gimento, e é formada por uma Comissão Plenária (CP) e 
duas câmaras específicas: a Câmara de Avaliação Institu-
cional (CAI) e a Câmara de Atividades Docentes (CAD).

Duas outras instâncias participam do sistema de ava-
liação: a Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA) do 
Co e a Comissão Especial de Regimes de Trabalho (Cert). 

A CAA é a responsável por aprovar o projeto acadêmi-
co das unidades. Já a Cert acompanha a etapa inicial da 
carreira do professor (estágio probatório). Ela passa a ser 
uma comissão de apoio ao reitor e participa da CPA por 
meio de seu presidente, que é membro da Comissão Ple-
nária. Após o estágio probatório, é a CAD que assume. 

“Para a Universidade, mais do que o processo de ava-
liação de pessoas, o projeto acadêmico é a possibilidade 

de fazer planejamento de médio e longo prazo. Sabere-
mos qual é o direcionamento das unidades de ensino, 
como elas pretendem chegar às suas metas e, principal-
mente, como a Universidade pode ajudá-las. Ter o proje-
to acadêmico é a base para se pensar o futuro da USP”, 
diz Antonio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universida-
de e presidente da CPA.

A primeira etapa do novo formato de avaliação da USP 
começa neste primeiro semestre de 2018, com a redação 
dos projetos acadêmicos. Os critérios da avaliação e os 
cronogramas ainda estão em discussão. O primeiro ciclo 
de cinco anos envolve o período de 2018 a 2022.

Segundo Hernandes, todo esse processo é contínuo e 
se estabelece a partir do prazo estipulado para que as uni-
dades, museus e institutos especializados entreguem os 
projetos acadêmicos: 31 de agosto.

Antes de iniciar o ciclo avaliativo, haverá uma etapa de 
transição que permitirá aos docentes concorrerem à pro-
gressão horizontal na carreira. A CPA planeja lançar, até 
o final do ano, um edital para os professores que já te-
nham escrito seus projetos acadêmicos, assim como suas 
unidades e departamentos.

Este Jornal da USP Especial selecionou os principais 
pontos do processo de avaliação, a partir de entrevistas 
com os presidentes da CPA, CAI, CAD e Cert, e conversou 
com alguns professores para saber a expectativa de se-
rem avaliados por meio de projetos acadêmicos.

NOVO SISTEMA
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