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CAPITULO I 

 

1. FFCLRP de sua fundação até 2019 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) foi criada em 25 

de junho de 1959, com autorização de funcionamento a partir de 1963. Os primeiros cursos 

oferecidos foram: Biologia, Química, Psicologia e Licenciatura em Ciências, com início no ano 

letivo de 1964 e a colaboração da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que concedeu salas 

de aulas e docentes. A FFCLRP funcionava em um pequeno espaço em frente ao atual prédio da 

Prefeitura do Campus, cedido pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP), onde ficou até 1967, ano de formação da primeira turma.  

Com a demanda de mais espaço para alocar novas turmas de alunos, em torno de 1967-

1968, a Unidade construiu seu primeiro bloco. Nos anos que se seguiram, mais blocos foram 

construídos, o que permitiu melhor acomodação aos alunos durante as aulas e em espaço próprio 

da Faculdade. A partir de 1971, com a aprovação do primeiro regimento da FFCLRP, os cursos 

foram agrupados em quatro departamentos: Departamento de Biologia, Departamento de 

Química, Departamento de Psicologia e Educação e Departamento de Geologia, Mineralogia, 

Física e Matemática. 

Em dezembro de 1974, a FFCLRP, que era um instituto isolado, foi integrada à 

Universidade de São Paulo, por meio do Decreto Governamental nº 5407. Entre 1975 e 1976, 

formaram-se as comissões, constituídas pela Portaria 302 do Magnífico Reitor, que deveriam 

analisar as condições existentes para uma reestruturação do Campus de Ribeirão Preto, de modo 

a permitir a criação de um Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas e 

Humanidades, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia e Odontologia e Escola de 

Enfermagem. No entanto, como não havia unanimidade, os projetos apresentados foram 

rejeitados. 

Na década de 1980, já com a intenção de reestruturar a FFCLRP, que cresceu 

consideravelmente desde sua criação, foram construídos novos blocos para alocar o 

Departamento de Química e, posteriormente, o atual Departamento de Física e o Departamento 

de Computação e Matemática. Esse espaço geográfico diferenciado de construções, de forma não 

contígua dentro do Campus de Ribeirão Preto, foi planejado visando à futura criação de um 

Instituto na área de exatas. Em 1984, foram criados os primeiros programas de pós-graduação, o 

que resultou em um aumento considerável da produção científica qualificada.
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Na década de 1990, tramitou o processo 90.1.572.59.6 da FFCLRP propondo uma 

reestruturação da FFCLRP. Da situação existente, com a composição de quatro departamentos 

[a) Química; b) Geologia, Física e Matemática; c) Biologia; e d) Psicologia e Educação] 

propunha-se justificadamente a nova configuração como: i) Instituto de Biologia; ii) Instituto de 

Ciências Exatas e iii) Instituto de Psicologia e Educação, aprovado pelo CTA da Unidade em 14 

de novembro de 1990. O projeto foi indeferido pela Reitoria, entre outros argumentos devido aos 

custos envolvidos e uma falta de maior evidência dos ganhos reais para a Universidade e para a 

sociedade.  

Diante dessa negativa, e o andamento paralelo da proposta de criação de cursos de 

Economia, Administração e Ciências Contábeis no Campus da USP de Ribeirão Preto, foi 

cogitado no mesmo processo a criação de um Instituto de Ciências Humanas, composto de seis 

departamentos, a saber: i) Economia, ii) Administração, iii) Educação, iv) Filosofia e Ciências 

Humanas, v) Processos Básicos em Psicologia e vi) Psicologia Clínica, Escolar e Institucional. 

Assim, parte da FFCLRP seria utilizada como base para criação da nova unidade. 

Adicionalmente, reforçou-se o pedido para a criação do Instituto de Ciências Exatas e do Instituo 

de Biologia. Infelizmente, nesse momento, mais uma vez, a proposta foi recusada, com a FEA-

RP vindo então a ser criada de forma independente.  

Em 19 de fevereiro de 1998, com o protocolado 98.5.236.59.0, os Departamentos de 

Química e de Física e Matemática apresentaram nova proposta para criação do Instituto de 

Ciências Exatas do Campus da USP de Ribeirão Preto. A proposta foi aprovada por todos os 

departamentos constituintes da FFCLRP, à época. Segundo relato do Diretor da FFCLRP, Prof. 

Dr. José Aparecido da Silva, o Magnífico Reitor apontou que a proposta estava bem elaborada, 

porém carecia de mais explicações e de um projeto integrador referente aos departamentos que 

permaneceriam na FFCLRP. Dada a não aprovação da proposta, o processo foi então arquivado.   

A partir de 2000, houve crescimento em área física junto ao complexo dos departamentos 

da área de exatas da FFCLRP, alojando departamentos, blocos e laboratórios de ensino e 

pesquisa para abrigar os novos cursos de graduação. Nota-se assim, que durante os primeiros 30 

(trinta) anos de vida, a FFCLRP sempre apoiou o anseio das diretrizes advindas da Reitoria, no 

que diz respeito à expansão de vagas e no melhor uso do espaço ocioso fora do período de 

atividades didáticas. Em consequência de um estudo interno e reforçando essas ações, foram 

criados quatro novos cursos noturnos: Física Médica, Ciências da Informação e Documentação, 

Pedagogia e Licenciatura em Química, implicando na relativa ampliação de laboratórios, bem 
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como dos quadros de docentes e funcionários técnico-administrativos. Consecutivamente, novos 

programas de pós-graduação foram instalados e verbas vultosas advindas de agências de fomento 

passaram a integrar a Unidade e, consequentemente, contribuíram de modo expressivo para a 

melhoria do parque de equipamentos da Unidade. 

Em 2010, o Conselho Universitário aprovou a reestruturação dos departamentos da 

FFCLRP, que ficaram assim organizados: i) Departamento de Biologia, ii) Departamento de 

Psicologia, iii) Departamento de Educação, Informação e Comunicação, iv) Departamento de 

Química, v) Departamento de Física, vi) Departamento de Computação e Matemática e vii) 

Departamento de Música (antigo Departamento da ECA, incorporado à FFCLRP com a 

Resolução USP nº 5896, de 22 de dezembro de 2010). 

Com o ensejo desse processo, no mesmo ano (2010), o Departamento de Química enviou 

à Reitoria sua proposta de constituição do Instituto de Química de Ribeirão Preto (processo nº 

2010.1.1818.59.9, aprovado na 320º Reunião da Congregação em 17 de junho de 2010) e, na 

sequência, o Departamento de Psicologia enviou a proposta de criação do Instituto de Psicologia 

(processo nº 2012.1.850.59.8, aprovado na 336ª Reunião da Congregação em 12 de abril de 

2012) seguindo a mesma direção. Esses processos tramitaram na Reitoria até meados de 2016 e, 

em decorrência do cenário econômico não favorável, não lograram sucesso e foram devolvidos 

para a Diretoria da Unidade de modo a aguardar o momento oportuno para nova análise de 

qualquer tipo de solicitação. 

 

2. A atual FFCLRP 

 

Atualmente a FFCLRP é uma das maiores Faculdades da Universidade de São Paulo, 

sendo a décima maior em número de alunos de graduação e de pós-graduação (Figuras 1 e 2), a 

sétima em número de docentes (Figura 3) e 14ª colocada em número de funcionários técnico-

administrativos (Figura 4). A razão entre seus servidores técnico-administrativos por docente e, 

também, por alunos está muito abaixo da média da USP, situação também sublinhada nos 

últimos anos por avaliadores externos à Universidade.  
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Figura 1: Total de Alunos de Graduação da FFCLRP em Comparação com as Demais Unidades 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017). 

 

 

 

Figura 2: Total de Alunos de Pós-Graduação da FFCLRP em Comparação com as Demais Unidades 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017). 
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Figura 3: Total de Servidores Docentes da FFCLRP em Comparação com as Demais Unidades 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017). 

 

 

 

Figura 4: Total de Servidores Técnico-Administrativos da FFCLRP em Comparação com as demais 

Unidades 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017). 
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Os atuais sete departamentos são responsáveis por 12 cursos de graduação, a saber: Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Bacharelado em Psicologia e Psicólogo, Bacharelado em Química, Licenciatura em Química, Bacharelado em Física Médica, Bacharelado em 

Matemática Aplicada a Negócios, Bacharelado em Biblioteconomia e Ciências da Informação, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado e 

Licenciatura em Música (Educação Artística), Bacharelado em Ciência da Computação (originado do desmembramento do curso de Informática 

Biomédica que ficou sob responsabilidade da FMRP), sem considerarmos ainda as habilitações existentes. A distribuição de vagas nos respectivos 

cursos via FUVEST e SISU consta na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Cursos de Graduação e Números de Vagas Anuais - 2019 

Cursos de Graduação 

Total de Vagas 

(FUVEST+SIS

U) 

Vagas FUVEST Vagas SISU 

Total AC EP PPI Total AC EP PPI 

Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura 40 28 24 1 3 12 0 4 8 

Psicologia – Bacharelado e Psicólogo 40 28 24 2 2 12 0 4 8 

Biblioteconomia e Ciência da Informação – 

Bacharelado 
40 28 24 2 2 12 0 6 6 

Pedagogia 50 35 30 2 3 15 0 5 10 

Música – Bacharelado e Licenciatura 30 30 18 6 6 0 0 0 0 

Física Médica – Bacharelado 40 34 22 6 6 6 2 2 2 

Matemática Aplicada a Negócios – Bacharelado 45 32 24 4 4 13 3 5 5 

Química - Bacharelado 60 42 30 6 6 18 6 6 6 

Química - Licenciatura 40 28 20 4 4 12 4 4 4 

Ciência da Computação – Bacharelado 20 14 12 1 1 6 0 2 4 

Total 405 299 228 34 37 106 15 38 53 
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Esses departamentos são responsáveis por nove programas de pós-graduação (strito 

sensu), a saber: Biologia Comparada, Entomologia, Psicobiologia, Psicologia, Química, Física 

Aplicada a Medicina e Biologia, Computação Aplicada, Educação e Mestrado Profissional em 

Química (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Programas de Pós-Graduação da FFCLRP 

Programas de Pós-Graduação Conceito CAPES 

Biologia Comparada 6 

Computação Aplicada  Novo 

Educação 4 

Entomologia 7 

Física Aplicada à Medicina e Biologia 5 

Psicobiologia 6 

Psicologia 5 

Química 6 

Mestrado Profissional em Rede Química Novo 

 

Em seus 55 anos de atividade, a FFCLRP passou por um contínuo processo de 

amadurecimento e consolidação, reunindo corpo docente altamente qualificado e empenhado em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, apoiado sempre por funcionários técnico-

administrativos qualificados e comprometidos. Na Figura 5, está representada a evolução do 

corpo de docentes e de funcionários nos últimos cinco anos. 

 

Figura 5 – Evolução do quadro geral de docentes e funcionários de 2013 a 2018 
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Mesmo em tempos de crise financeira, com disponibilidade insuficiente de reposição de 

docentes e servidores técnico-administrativos, a FFCLRP continua a exercer importante papel no 

cenário acadêmico-científico nacional, no ensino, na pesquisa e na extensão. Esse papel se ilustra 

pelos números anteriormente citados, o que evidencia o esforço e a dedicação com que cada 

funcionário, em sua singularidade, dispende para manter a FFCLRP comprometida com a 

execução de suas premissas em formar alunos de excelência.  

Assim, como justificativa para necessidade desta proposta, salientamos que devido ao seu 

crescimento expressivo em áreas acadêmicas tão distintas, diversas dificuldades administrativas, 

de gestão e acadêmicas têm impossibilitado o melhor desenvolvimento das atividades fins de 

cada departamento e/ou curso, situação que, muitas vezes, torna-se um obstáculo no atendimento 

às demandas artísticas, culturais, educacionais e tecnológicas provenientes da sociedade. Soma-

se a isso, a dificuldade de reconhecimento dentro da própria USP e no país da identidade real de 

cada núcleo didático e de pesquisa dos departamentos.  

Dessa forma, a proposta de reestruturação apresentada a seguir propõe a resolução e 

melhoria não apenas de problemas internos com otimizações administrativas e de atividades fins, 

como também prevê um crescimento sistemático das subunidades da FFCLRP com vistas a 

ampliar, diversificar e adensar o atendimento de demandas e necessidades oriundas da sociedade, 

conforme apresentado a seguir e cuja pré-proposta foi aprovada em nossa 394ª Reunião da 

Congregação, de 18/10/2018 e entregue à Reitoria da Universidade de São Paulo. 

 

3. Proposta de novas unidades 

3.1. Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação: Este projeto apresenta a proposta de 

criação do Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação de Ribeirão Preto (ICTI-RP), 

com foco na área de Ciências Exatas e Tecnológicas. O novo Instituto proposto seria 

composto pelos três departamentos da área de exatas: Departamento de Computação e 

Matemática, Departamento de Física e Departamento de Química. Além dos cursos 

atuais já existentes, pretende-se criar, no futuro próximo, Cursos de Engenharia (com a 

colaboração das demais Faculdades do Campus de Ribeirão Preto), novos cursos de pós-

graduação e ampliar a proximidade com o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto e 

FATEC-RP. Projeto Completo consta no Capítulo II (pág. 27 a 65). 

 

3.2. Instituto de Ciências da Vida: Este projeto apresenta a proposta da criação do Instituto 

de Ciências da Vida (ICV), a ser composto pelo Departamento de Biologia e pelo 
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Departamento de Psicologia da FFCLRP/USP. Além de aprimorar os cursos atuais e 

suas reestruturações, almeja-se criar no ICV novos cursos de especialização e de pós-

graduação. Prosseguir-se-á com a implantação do Museu da Biodiversidade, 

fortalecendo a interação com a sociedade, e atendendo às demandas de cuidados em 

Saúde e Educação, sobretudo de Saúde Mental. Projeto Completo consta no Capítulo 

III (pág.66 a 116). 

 

3.3. FFCLRP: A partir da reordenação institucional ora proposta, o Departamento de 

Educação, Informação e Comunicação (DEDIC) e o Departamento de Música (DM) 

assumem o desafio de dar continuidade à FFCLRP, preservando parcela de sua memória 

coletiva, enraizada na articulação e desenvolvimento de áreas acadêmico-científicas com 

identidades, projetos, objetivos e finalidades diferenciados, de forma a consolidar as 

estruturas dos dois departamentos, atualmente aquém das condições ideais, 

especialmente no que tange ao número de docentes e funcionários. Em um futuro 

próximo, gestar projetos de implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação, 

tendo como referências o papel da universidade pública em um tempo de profundas 

mudanças e transformações sociais, culturais, políticas e nos processos de produção e 

reprodução do conhecimento científico e das artes, assim como das demandas 

socioculturais oriundas da mesorregião de Ribeirão Preto e do estado de São Paulo.  

Projeto Completo consta no Capítulo IV (pág. 117 a 162). 

 

4. Números atuais das unidades desejadas: 
 

Tabela 3: Números atuais da FFCLRP Distribuídos para as Possíveis Novas Unidades 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de estudos para a 

implementação de novas unidades. 
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De forma comparativa, ter-se-ia: 

 
 

Figura 6 - Gráfico Comparativo da Criação de 

Novas Unidades em Termos de Números de 

Docentes 

 

     

 

 

 

Figura 8 – Gráfico Comparativo da Criação de 

Novas Unidades em Termos de Números de 

Alunos de Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 – Gráfico Comparativo da Criação de 

Novas Unidades em Termos de Números de 

Funcionários  

Técnico-Administrativos 

  

 

 

Figura 9 – Gráfico Comparativo da Criação de 

Novas Unidades em Termos de Números de 

Alunos de Pós-Graduação 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilados pelos autores a partir de informações 

disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de 

estudos para implantação de novas unidades. 
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Comparação das novas unidades com demais unidades da USP: 

Figura 10: Total de Alunos de Graduação das Novas Unidades em Comparação com as Demais Unidades da 

USP 

 

Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de estudos para 

implementação de novas unidades. 
 

Figura 11: Total de Alunos de Pós-Graduação das Novas Unidades em Comparação com as Demais Unidades 

da USP 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de estudos para 

implementação de novas unidades. 
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Figura 12: Total de Docentes das Novas Unidades em Comparação com as Demais Unidades da USP

 

Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de estudos para 

implementação de novas unidades. 

 

 

Figura 13: Total de Servidores Técnico-Administrativos das Novas Unidades em Comparação com as Demais 

Unidades da USP 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de estudos para 

implementação de novas unidades. 
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5. Investimentos necessários para as novas unidades: 

Foram considerados: 

 Organograma mínimo: leva-se em conta a legislação vigente, em especial a Portaria 

GR 6.959/2017 que estabelece os quantitativos e subordinações exigidas para criação 

de Seções, Serviços, Setores, Divisões, etc. para as Unidades da Universidade de São 

Paulo, sendo importante considerar que a FFCLRP, atualmente, trabalha com 

funcionários em quantidade inferior ao exigido por essa normativa. 

 A análise leva em conta a presunção de que as atividades de Limpeza, Vigilância e 

Jardinagem serão supridas por servidores terceirizados, tal qual ocorre quase que 

totalmente na atualidade, além dos serviços de Veículos/Motoristas, cuja utilização 

via Pool dentro do Campus de Ribeirão Preto já é uma realidade em fase de 

implantação. 

 O estudo leva em conta apenas os setores diretamente ligados à Administração 

Central da FFCLRP não sendo, portanto, considerados quaisquer serviços e 

atividades ou mesmo servidores lotados nos Departamentos da Unidade. 

 Vários aspectos e exigências legais foram apontados e discutidos, nas diversas áreas 

(acadêmica, administrativa/operacional e financeira) para elaboração das propostas, 

que procurou abranger o atendimento a essas demandas. 

 A composição dos cenários foi estruturada de forma a projetar Unidades de maneira 

funcional, de acordo com as respectivas necessidades, sem qualquer tipo de 

vinculação com servidores (e suas respectivas capacitações) atualmente integrantes 

do quadro funcional da FFCLRP. 

 A notória discrepância entre a localização física de alguns Departamentos da 

Unidade (e mesmo entre setores de um mesmo Departamento), também foi levada 

em conta na elaboração dos cenários, visto que algumas atividades poderiam 

demandar mais ou menos exigências de acordo com a proximidade, ou não, das 

edificações na composição dos cenários. 

 Caso os órgãos centrais concentrem mais serviços/atividades o número de 

funcionários necessários poderá ser reduzido. 

 As Unidades agora propostas também podem se reestruturar internamente. 

Iniciativas mais ousadas para estruturas internas serão realizadas após a 

decisão futura do CO sobre o tema, dado que na última reunião de Dirigentes 
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da USP, em fevereiro de 2019, decidiu-se pela criação de um grupo de trabalho 

para esse estudo. No entanto, as três Unidades aqui apresentadas estão aptas a 

atender rapidamente a decisão que venha do CO, diante das discussões que já se 

iniciaram, visando atividades de gestão mais modernas. 

 

6. Cenário administrativo das novas Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Tabela de Distribuição de Funcionários Administrativos para as Três Novas Unidades 

 

Fonte: Compilado pelos autores a partir de informações disponíveis no anuário estatístico da USP (2017) e de estudos para 

implementação de novas unidades.

Três novas Unidades:   FFCLRP   |   ICTIRP   |   ICVRP 

   

DEDIC e DM 

DQ, DF e DCM 

DP e DB 
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Figura 14: Organograma Mínimo para a FFCLRP 

 

Fonte: Compilado pelos autores a partir de estudos da Portaria GR 6959/2017. 
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Figura 15: Organograma Mínimo para o ICV 

 
 

Fonte: Compilado pelos autores a partir de estudos da Portaria GR 6959/2017.
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Figura 16: Organograma Mínimo para o ICTIRP. 

 
Fonte: Compilado pelos autores a partir de estudos da Portaria GR 6959/2017.·. 

Tabela 5: Tabela de Verbas de Representações das Três Novas Unidades 
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Fonte: Compilado pelos autores a partir da Tabela Salarial de Gratificação de Representação vigente a partir de maio de 2018, disponível no link: http://www.usp.br/drh/trabalhe-na-usp/carreiras-

usp/carreira-funcionarios/tabelas-salariais/tabelas-salariais-gratificacoes-de-representacao/.
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Pela análise da Tabela 4, vemos que a FFCLRP atual dispõe de 65 (sessenta e cinco) 

servidores técnico-administrativos atuando diretamente junto à sua administração central, sem 

considerar as especificidades internas de cada departamento.  

Para a reestruturação pretendida em três Unidades (Figuras 14, 15 e 16) são necessárias, 

atendendo ao organograma mínimo já flexibilizado, as seguintes composições: FFCLRP (35), 

ICV (36) e ICTIRP (42). Isso totaliza 113 (cento e treze) posições, que descontadas as 

65(sessenta e cinco) atualmente existentes leva a uma demanda de 48 (quarenta e oito) novos 

servidores técnico-administrativos.   

Essas novas posições não precisam de preenchimento imediato, podendo haver um 

período de transição. Para a instalação imediata das Unidades, são necessárias as seguintes 

composições: FFCLRP (28), ICV (27) e ICTIRP (33), totalizando 88 (oitenta e oito) 

funcionários. Isso leva a uma demanda imediata de 23 (vinte e três) funcionários (já 

descontados os 65 existentes). Esses 23 novos funcionários seriam distribuídos da seguinte 

forma: FFCLRP (7), ICVRP (7) e ICTIRP (9). Assim, as outras posições necessárias em 

definitivo, de mais 25 (vinte e cinco) funcionários, seriam distribuídas como FFCLRP (7), 

ICVRP (9) e ICTIRP (9), a serem admitidos até meados de 2021.  

No sentido de minimizar o impacto financeiro, esgotaremos todas as possibilidades 

de mobilidade interna na USP antes de solicitarmos novas contratações de fato. 

Outro ponto importante é que na atual configuração não foram computados os 

funcionários da esfera administrativa lotados nos respectivos Departamentos. Assim, numa 

eventual reestruturação e otimização de Seções/Serviços/Setores o número de funcionários 

necessários para a efetiva implantação das três unidades pode ser um pouco menor. 

Quanto aos custos de verbas de representação mensal (tabela 5), apresenta um resumo do 

quadro atual da FFCLRP, com totalização de R$ 33.507,24 (trinta e três mil e quinhentos e sete 

reais e vinte e quatro centavos). As novas Unidades teriam um custo específico de: FFCLRP (R$ 

26.907,80), ICV (R$ 26.907,80) e ICTI-RP (R$ 27.035,33), um custo total mensal de R$ 

80.850,93 (oitenta mil e oitocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos). Descontando-se 

o já existente gasto de R$ 33.507,24 da FFCLRP atual, resta uma diferença de R$ 47.343,69 

(quarenta e sete mil e trezentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). Esse valor 

multiplicado por treze meses resulta um custo anual extra de R$ 615.467,97 (seiscentos e quinze 

mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos). 

A fim de tratar com equidade as demandas por servidores/funcionários das Unidades 

propostas, a Comissão de Institucionalização terá por objetivo estabelecer critérios de alocação 
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dos servidores hoje em atividade na FFCLRP, considerando a etapa de transição (ver mais 

adiante o processo de transição e implementação). 
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Figura 17: Mapa do Campus da USP de Ribeirão Preto com Localização das Novas Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Compilado pelos autores. 
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7. Necessidades prediais 

Com o intuito de otimizar recursos, espaços de salas de aulas e administração, será feito 

um estudo pela Comissão de Institucionalização que será apresentado oportunamente. Uma vez 

que a FFCLRP ocupa espaços em diversas áreas no Campus da USP de Ribeirão Preto, será 

necessário criar regiões distintas e específicas de gestão e administração de cada Unidade e, para 

isso, será necessária a construção de novos prédios, com custo inicial estimado de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). Durante o período de transição (antes das obras 

novas/durante obras), as Unidades (FFCLRP, ICTI, ICV) compartilharão os espaços, bem como 

as atividades, de modo eficiente, até a completa contratação e/ou redistribuição de funcionários 

para atender os três organogramas mínimos (contratação/redistribuição de todos os funcionários 

até meados de 2021).   

 

8. Implementação: Sistemática de criação de mais duas unidades a partir 

da FFCLRP 

Este item tem como objetivo tratar de forma harmônica todo o processo de separação no 

que se refere às áreas edificadas, funcionários e rotinas de trabalho. 

Este estudo teve como premissas/condições: 

1. Cada Unidade deverá buscar uma identidade de localização geográfica no Campus 

dentro de seu planejamento e ter regiões para futuras expansões; 

2. Máximo de economicidade com compartilhamento; 

3. Interesses coletivos e não específicos apesar de tratar-se de um processo de 

separação/criação de novas Unidades; 

4. Transição suave, compartilhada e progressiva (não se pode pretender conseguir 

todo o necessário logo na saída, e sim num planejamento contínuo e orquestrado). 

O processo de transição após a aprovação do Projeto de Reestruturação, como envolve 

construção e funcionários novos, precisará de uma ação integrada por parte dos novos 

dirigentes por um certo período de tempo, devido principalmente ao período de execução de 

obras. 

Estamos propondo imediatamente após a aprovação do projeto de separação a criação de 

um Conselho Gestor da FFCLRP, ICV e ICTI formado por seus Diretores e respectivos 

Vice-Diretores. Esse Conselho tratará de todo o processo de separação, dos espaços* que ficarão 
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na forma de uso compartilhado bem como das tratativas de funcionários e de todas as 

rotinas/serviços compartilhados.  

Esta transição deverá permanecer até que cada Unidade tenha sua autonomia e condição 

de autogestão. 

*Entende-se como espaço: 

 Sala da Diretoria e Congregação; 

 Edifícios que abrigam atividades administrativas (Apoio Institucional, Compras, 

Tesouraria, Contabilidade, Escritório FAPESP, Manutenção, Almoxarifado, Patrimônio, 

Informática, Audiovisual, Serviço de Transporte/logística); 

 Casas do Campus em uso da Administração FFCLRP (com autorização da PUSP-RP) 

(Serviço de Graduação / Serviço de Pós-Graduação); 

 Edifícios que abrigam laboratórios e salas de docentes;  

 Edifícios que abrigam salas de aula; 

 Casas do Campus em uso de Departamento (com autorização da PUSP-RP).  

 

9. Considerações finais 

Conforme será detalhado nos próximos três capítulos, um anseio de já quase três décadas 

está sendo detalhado de forma clara e muito bem articulada. Serão apresentadas as vantagens 

didáticas e administrativas dos dois novos Institutos e da FFCLRP reformulada. Este projeto foi 

trabalhado e articulado nos últimos dois anos e corresponde a um anseio geral de nossa 

comunidade.  

O projeto não é oneroso para a USP e poderá ser inserido dentro de um projeto, ainda 

maior, de reorganização departamental, o qual o objetivo será uma inovação administrativa, com 

redução de processos e ganho em qualidade. 

Temos certeza que poderá demorar um pouco a implementação total do presente projeto, 

contudo as três Unidades estão dispostas a realizar intensa articulação, conforme detalhado no 

item anterior. A proposta de criação de dois Institutos e reestruturação apresentada leva à 

resolução e melhoria não apenas de problemas internos com otimizações administrativas e de 

atividades fins, como também prevê um crescimento sistemático das diferentes áreas da FFCLRP 

com vistas a ampliar, diversificar e adensar o atendimento de demandas e necessidades oriundas 

da sociedade, conforme será apresentado a seguir em cada capitulo.   
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CAPÍTULO II - Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação de 

Ribeirão Preto (ICTI). 

 

 

1. Introdução 

Este projeto apresenta a proposta de criação do Instituto de Ciências, Tecnologia e 

Inovação (ICTI), Instituto este com foco na área de Ciências Exatas e Tecnologia. A proposta 

para este novo Instituto da USP no Campus de Ribeirão Preto é resultante dos estudos para a 

divisão e reestruturação da FFCLRP. A estrutura atual dos departamentos da área de Ciências 

Exatas da FFCLRP, quando analisada em relação ao ensino de graduação e pós-graduação, à 

qualidade de recursos humanos e às áreas de pesquisa, cultura e extensão, mostra que existem 

condições necessárias para a criação do ICTI.  

 

2.  Histórico dos departamentos da área de ciências exatas 

2.1 - Departamento de Física 

Em 1974, quando da incorporação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto pela Universidade de São Paulo, foi criado o Departamento de Geologia, 

Mineralogia, Física e Matemática (DGMFM). Esse departamento era o resultado da aglutinação 

de departamentos menores da antiga FFCLRP que, como não atendiam às exigências do estatuto 

da USP, viram nessa nova organização uma forma de existência que espelhava as atividades 

Universitárias então desempenhadas. Em 1986, valendo-se da infraestrutura do Campus da USP 

em Ribeirão Preto e, principalmente, da experiência comprovada do seu corpo docente foi criado 

o programa de pós-graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia, em nível de mestrado, 

que, em 1995, foi estendido para o doutorado. Esse foi o primeiro curso de pós-graduação nesta 

especialidade a ser oferecido na América Latina. Em 1987, é criado o Centro de Instrumentação, 

Dosimetria e Radioproteção (CIDRA) com a finalidade de prestação de serviços de extensão à 

comunidade. Esse Centro, além de desenvolver pesquisas aplicadas na área de física das 

radiações ionizantes treina estudantes de graduação, pós-graduação e técnicos, presta assessoria e 

desenvolve equipamentos nessa área. Após 17 anos, o DGMFM passou por novas 

transformações e teve o seu nome alterado para Departamento de Geologia, Física e Matemática 
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(DGFM). Na década de 1990, o quadro pessoal do DGFM sofreu uma grande redução numérica 

devido a aposentadorias e contenção orçamentária e optou-se por uma solução ousada para o 

dilema de ter que ministrar cursos de alta especialização e ao mesmo tempo vivenciar um 

ambiente acadêmico estimulante. As atividades de Pós-Graduação desenvolvidas na área de 

Física Aplicada à Medicina e Biologia (FAMB) permitiram o delineamento de um horizonte de 

pesquisa bem definido e um desenvolvimento da infraestrutura nessa área. Além disso, a 

pesquisa e serviços de extensão realizados estão todos concentrados em torno das grandes áreas 

do saber de Física. Em 1996, o departamento sofreu nova alteração, passando a ser denominado 

Departamento de Física e Matemática.  

Em 2000, o Departamento de Física e Matemática deixou de ser apenas um departamento 

de apoio para os outros cursos da FFCLRP e de outras unidades do Campus de Ribeirão Preto e 

passou a oferecer seus próprios cursos de graduação, todos eles criados com um perfil 

multidisciplinar, com formação diferenciada de forma a interagir com outras áreas da ciência tais 

como Biologia, Medicina, Computação, Administração/Gestão, Economia, Contabilidade e 

Ciências da Informação. Desta forma, em 2000, foi criado o curso de graduação em Física 

Médica, em 2003, o curso de graduação em Informática Biomédica, e o curso de graduação em 

Ciências da Informação e da Documentação e, finalmente, em 2004 o curso de Matemática 

Aplicada a Negócios, também em nível de graduação. 

Esta forte expansão do Departamento de Física e Matemática (DFM) transformou a 

estrutura do departamento, o que levou a uma reformulação do mesmo resultando na proposta do 

desmembramento do DFM e consequente criação do Departamento de Física (DF) e do 

Departamento de Computação e Matemática (DCM). Essa reformulação departamental surgiu 

concomitantemente com uma necessidade de reestruturação mais ampla no âmbito da própria 

unidade (FFCLRP). Assim, em 14/12/2010 o Conselho Universitário aprovou os projetos da 

FFCLRP, ficando, então, criado o Departamento de Física e outros seis que a compõe hoje. 

Atualmente o Departamento é composto por 19 docentes, sendo 4 Professores Titulares, 6 

Professores Associados e 9 Professores Doutores. Todos os docentes trabalham em Regime de 

Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Depois da reestruturação Departamental 

no início de 2011 o Departamento de Física (DF) abriga o curso de graduação em Física Médica 

e o programa de pós-graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia, em nível de mestrado 

e doutorado. 
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2.2 Departamento de Computação e Matemática 

O DCM foi criado em 14 de dezembro de 2010, no mesmo processo de rearranjo 

departamental da FFCLRP que deu origem ao Departamento de Física. Antes da sua criação, os 

grupos de docentes das áreas de Matemática, Estatística e Computação faziam parte do DFM. Na 

época da sua criação, o DCM contava com 21 docentes, sendo 1 Professor Titular, 1 Professor 

Associado e 19 Professores Doutores. Atualmente, o DCM conta com 23 docentes, sendo 2 

Professores Titulares, 11 Professores Associados e 10 Professores Doutores. Todos os docentes 

trabalham em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP).  

Atualmente, o DCM é responsável por dois cursos de graduação: Bacharelado em 

Matemática Aplicada a Negócios (MAN) e Bacharelado em Ciência da Computação (BCC). O 

curso MAN recebeu a primeira turma de alunos em 2004, contando atualmente com 45 vagas 

para ingressantes. Já o curso BCC recebeu a primeira turma de alunos no início de 2019. Este 

curso foi aprovado na reunião de junho de 2018 do Conselho Universitário (CO). O curso foi 

criado a partir do desmembramento do curso de Informática Biomédica (IBm), criado em 2003, 

anteriormente de responsabilidade conjunta da FFCLRP com a Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP). Na mesma reunião, o CO aprovou que o curso de IBm passasse a ser 

gerido administrativamente pela FMRP, sendo que o DCM é ainda responsável pelo 

oferecimento de disciplinas nas áreas de Matemática e Computação. Ambos os cursos (IBm e 

BCC) contam com 20 vagas cada. O número de vagas para o curso IBm anteriormente era 40. O 

DCM ainda oferece disciplinas de graduação nas áreas de Matemática e Computação para outros 

cursos da área de ciências exatas da FFCLRP e para cursos da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP). 

Em relação à pós-graduação, o DCM é responsável pelo Programa de Pós-Graduação em 

Computação Aplicada, que teve as atividades iniciadas em 2015. O DCM também participa 

desde 2012 do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT. O DCM 

é um polo do PROFMAT da USP, contando com um coordenador local. Docentes do DCM 

participam ainda de outros programas de pós-graduação. Um exemplo é o Programa 

Interunidades de Pós-Graduação em Bioinformática da USP, programa este no qual a FFCLRP é 

unidade participante. 

Os docentes da área de Matemática estão envolvidos em pesquisas que visam o avanço e 

disseminação do conhecimento em Matemática. Já os docentes da área de Ciência de 

Computação direcionam suas pesquisas para áreas distintas da Computação, com ênfase em 

aplicações em Biociências. Desde a criação do DCM nota-se uma importante evolução em 
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relação aos resultados de pesquisa dos docentes, tanto de ordem qualitativa como de ordem 

quantitativa, na organização dos grupos de pesquisa e na internacionalização dos pesquisadores 

destas áreas.  

O grupo de docentes da Computação é composto por 9 docentes, sendo 1 Professor 

Titular e 8 Professores Associados. Existem dois grupos de pesquisa na área de Computação 

dentro do DCM: o grupo de Computação Aplicada a Biociências (CAB) e o grupo de Sistemas 

Computacionais Complexos (SCC). Os dois grupos interagem em diversos projetos, de modo 

que alguns pesquisadores atuam nos dois grupos. O primeiro grupo, CAB, investiga a utilização 

de métodos computacionais na resolução de diferentes problemas da área de Biociências. Nesta 

área destacam-se três principais linhas de pesquisa: i) Processamento e Reconhecimento de 

Padrões em Imagens Médicas; ii) Aprendizado de Máquina em Biologia Sistêmica; iii) 

Integração Semântica de Sistemas e Serviços na Genômica Funcional. No segundo grupo, SCC, 

destacam-se as pesquisas em: i) Redes Complexas; ii) Aprendizado de Máquina; iii) Computação 

Bioinspirada, e; IV) Análise e Extração de Conhecimento em Grandes Volumes de Dados. O 

corpo docente apresenta um bom nível de publicações científicas comprovado pelos resultados 

de avaliação de programa de pós-graduação em Computação Aplicada. 

O grupo de docentes da Matemática é composto por 14 docentes, assim distribuídos: 1 

Professor Titular, 3 Professores Associados e 10 Professores Doutores. Atualmente o grupo é 

dividido nos seguintes subgrupos de Pesquisa: i) Equações Diferenciais Abstratas; ii) Equações 

Diferenciais Parciais; iii) Sistemas Dinâmicos; iv) Probabilidade e Estatística. O corpo docente 

apresenta um bom nível de publicações. Destaca-se a atuação de jovens pesquisadores 

(financiados pela FAPESP) nas atividades de pesquisa da área. Nos últimos anos o 

Departamento recebeu 6 auxílios do programa Jovem Pesquisador da FAPESP. 

 

2.3 Departamento de Química 

O Departamento de Química iniciou suas atividades em 1964 simultaneamente ao início 

das atividades da FFCLRP e dos departamentos de Psicologia, de Educação, de Biologia e de 

Geologia, Física e Matemática em uma área cedida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto. A construção dos atuais Blocos 1, 2 e 3 da FFCLRP, em 1967, localizados na atual área 

administrativa da faculdade, permitiu acomodar as atividades didáticas desta faculdade, bem 

como os Departamentos de Biologia e Psicologia em prédios próprios. Assim, o Departamento 

de Química e o Departamento de Geologia, Física e Matemática passaram a ocupar toda a área 
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cedida pelo Departamento de Patologia da FMRP, desenvolvendo as suas atividades de ensino e 

pesquisa. Assim, em meados da década de 1970, o Departamento de Química ocupava oito salas 

do atual prédio do Departamento de Patologia, da FMRP, onde 20 jovens pós-graduandos, 

recém-doutores, alguns pós-doutorados além de outros vindos do exterior, trabalhavam em 

condições precárias, em laboratórios adaptados para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, nas diferentes áreas da Química, utilizando equipamentos e reagentes cedidos pelos 

orientadores de diferentes programas de Pós-Graduação de outras instituições.  

No período de 1973 a 1976, o Professor Dr. Marcelo de Moura Campos foi contratado 

como Professor Visitante, em RTP, junto ao Departamento de Química. No período de agosto de 

1975 a abril de 1976 exerceu a função de Vice-Diretor da Faculdade, participando ativamente 

das atividades administrativas. O seu envolvimento foi muito significativo e algumas de suas 

ações foram de fundamental importância para o desenvolvimento do Departamento de Química. 

O projeto de pesquisa “Diversos projetos em Química Analítica, Química Orgânica, Química 

Inorgânica, Físico Química e Bioquímica” submetido à FAPESP (74/135), sob sua coordenação 

foi fundamental para o florescimento da pesquisa no departamento. Assim, a partir de 1979, com 

a inauguração do atual Bloco 8 das Exatas, ocorreu uma melhora acentuada das condições de 

trabalho, uma vez que com a expansão do espaço físico os laboratórios de pesquisa agora 

dispondo de equipamentos e reagentes puderam ser organizados de modo a atender os diferentes 

pesquisadores. A maioria dos docentes já havia retornado dos estágios de Pós-Doutorado em 

universidades renomadas do exterior. A proximidade dos alunos que passaram a conviver nos 

laboratórios de pesquisa acelerou de maneira significativa as atividades de pesquisa daqueles 

jovens docentes cujos projetos eram agora aprovados na sua maioria, tanto na FAPESP como no 

CNPq.  

O acordo BID/USP, firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o 

Governo do Estado de São Paulo, com vigência de 1988 a 1991, permitiu a construção de vários 

edifícios para alocar laboratórios de Biologia, Psicologia, Química e Geologia, Física e 

Matemática. A área das Exatas recebeu os atuais edifícios 2, 3, 6 e 7. Isso permitiu uma 

significativa expansão física do Departamento de Química que, a partir de 1993, passou a ocupar 

todo o atual Bloco 7 e o piso térreo do Bloco 6. As demais dependências foram alocadas para o 

antigo Departamento de Geologia, Física e Matemática, que deu origem aos atuais DF e DCM. 

Em 1997, com a construção do Bloco Didático das Exatas (atual Bloco 4), finalmente 

todas as atividades do Departamento de Química passaram a ser desenvolvidas na área das 

Exatas. Em 2005 foram construídos o atual Bloco 5, cujo piso térreo abriga atualmente a Central 
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Analítica de Química (CAQ) além de cinco laboratórios de pesquisa. Finalmente, com a 

expansão dos cursos de graduação e a reestruturação do Bacharelado em Química, dois novos 

laboratórios didáticos (Blocos 9 e 10), passaram a fazer parte do Departamento de Química além 

de um edifício (Bloco 9A) que abriga salas de aulas, laboratório pedagógico e almoxarifado.  

A partir de 2003 ocorreu uma importante reestruturação dos cursos de graduação 

ministrados no Departamento de Química, além de uma importante expansão de vagas. O Curso 

de Licenciatura e Bacharelado em Química, até então existente, foi completamente reformulado. 

O Curso de Licenciatura em Química foi desmembrado do Bacharelado e passou a ter entrada 

exclusiva na FUVEST. De fato, o Curso de Licenciatura em Química, ministrado no período 

noturno, foi completamente reestruturado, de acordo com o modelo proposto pela então Pró-

Reitora de Graduação, Profa. Dra. Sonia Teresinha de Sousa Penin. O Curso de Bacharelado em 

Química, por sua vez, também foi completamente reestruturado em Bacharelado e Bacharelado 

com Habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria. Além disso, duas 

novas habilitações foram criadas, a Habilitação em Química Forense, inédita no Brasil e a 

Habilitação em Química Ambiental, que foi implementada somente a partir de 2015 devido a 

restrições orçamentárias da Universidade.  

Outro aspecto marcante no desenvolvimento do Departamento de Química foi a Pós-

Graduação. A implantação da Pós-Graduação no Departamento de Química da FFCLRP deu-se 

em 1985, primeiramente na área de Química Orgânica com 7 orientadores do Departamento de 

Química da FFCLRP e 6 orientadores ligados a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto/USP (FCFRP/USP). Posteriormente, em 1989, o Programa de Pós-Graduação em 

Química Orgânica foi estendido ao doutorado, e as áreas de Química Inorgânica e Físico-

Química iniciaram seus programas de mestrado com 14 orientadores. Entre 1989 e 1995 foram 

formados 67 mestres e 5 doutores dentro destes 3 programas. Em 1995 com o objetivo de 

fortalecer a Pós-Graduação no Departamento de Química, foi criado o atual Programa de Pós-

Graduação em Química, unificando os programas existentes e incluindo as áreas de Química 

Analítica e de Bioquímica.  

Atualmente o Departamento de Química conta com 45 docentes, sendo que 43 docentes 

trabalham em Regime de Dedicação Integral a Docência e Pesquisa (RDIDP) e 2 docentes atuam 

em RTP. O DQ chegou a contar com 52 docentes, mas, devido a não reposição de aposentadorias 

de diversos docentes por causa da crise financeira recente que impactou a USP, houve uma 

diminuição significativa no seu quadro de docentes. 
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3. Caracterização da cidade e região e sua relação com as áreas 

Conhecida no passado como a “Capital do Café”, hoje Ribeirão Preto destaca-se como a 

“Capital Brasileira do Agronegócio” e como grande polo regional no setor de serviços. Também 

é destaque, em Ribeirão Preto, o desenvolvimento tecnológico no setor da saúde, sendo o quinto 

maior polo na produção de equipamentos médicos hospitalares do país, e também em 

Biotecnologia com o destaque das pesquisas desenvolvidas no Campus da USP de Ribeirão 

Preto. Outro destaque é o Polo Industrial de Software (PISO), criado em 2004 por iniciativa de 

nove empresas do setor. Hoje, a microrregião de Ribeirão Preto é uma das 20 localidades do país 

que mais empregam profissionais da área de Tecnologia da Informação. Devido a estas e outras 

características, Ribeirão Preto é considerada, nos dias atuais, como uma das mais importantes 

cidades do interior do Estado de São Paulo. 

O crescimento da renda na cidade de Ribeirão Preto veio acompanhado de mudanças no 

perfil de sua economia. O setor de serviços tornou-se o mais representativo no valor adicionado 

produzido, mas quando se analisa dados da mesorregião de Ribeirão Preto – definida pelo IBGE 

e sendo composta por cerca de 70 municípios das microrregiões de Ribeirão Preto, Barretos, 

Batatais, Franca, Jaboticabal e São Joaquim da Barra – constata-se que o Agronegócio possui 

grande importância na dinâmica regional. A mesorregião detém o posto de maior produtora de 

cana-de-açúcar do estado de São Paulo e do Brasil, e a 4ª maior produção mundial. É 3ª maior 

produtora de café do Estado de São Paulo, 14ª maior produtora de café do Brasil e 19ª maior 

produtora mundial. Ainda se destaca como a 5ª maior produtora de laranja no Brasil e a 10ª 

maior produtora no mundo. 

Ribeirão Preto possui uma economia dinâmica, com grandes potencialidades e desafios. 

No setor produtivo, o fortalecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, 

agronegócio e biotecnologia, bem como grandes incentivos para o segmento industrial, 

configuram-se como aspectos relevantes para que Ribeirão Preto e região se desenvolvam de 

forma sustentável.  

Um destaque importante foi a inauguração do SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia 

de Ribeirão Preto, ocorrido em março de 2014. O SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia é 

um ambiente de inovação que promove a transferência de conhecimento em diversos tipos de 

atividades. Embora o projeto inicial apresentasse foco na área da saúde, o SUPERA Parque é, 

atualmente, responsável por atrair e reter empresas tecnológicas de diversos setores, com 

destaque para as áreas de Saúde, Biotecnologia, Tecnologia da Informação e Bioenergia. O 

Supera Parque está instalado no Campus da USP de Ribeirão Preto, contemplando uma área de 
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378.243,33 m², sendo 159.370,33m² destinados à instalação de empresas. Atualmente, a Fase I 

está em funcionamento com uma área construída de aproximadamente 9.000 m², compreendendo 

dois prédios: o primeiro destinado ao SUPERA Centro de Tecnologia e o segundo destinado a 

SUPERA Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. É importante salientar que o projeto do 

SUPERA pôde ser concretizado graças a uma parceria entre a USP, a Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Estado de São Paulo. A gestão do Parque Tecnológico é feita pela Fundação Instituto Polo 

Avançado de Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE).  

A sinergia entre universidade e empresas na SUPERA cria um ambiente promissor para o 

desenvolvimento de novas tecnologias em saúde em Ribeirão Preto.  Atualmente são 67 

empresas de base tecnológica instaladas no Parque, sendo 54 na incubadora de empresas e 13 no 

centro de negócios. Dessas, aproximadamente 50% são do setor da saúde. O setor de 

Agronegócios, TI e Biotecnologia também são predominantes pelas empresas instaladas no 

Parque.  

O PISO, que também está instalado no Parque Tecnológico SUPERA, é outro destaque 

de repercussão nacional devido ao seu trabalho para os avanços do setor de Tecnologia da 

Informação (TI) e profissionalização das indústrias de software da região de Ribeirão Preto, que 

se tornou importante polo nacional de TI. Hoje o PISO promove desde cursos, palestras e 

workshops de aprimoramento para empresários e colaboradores associados, até programas que 

estimulam a capacitação de mão de obra local, através de importantes parcerias como SEBRAE, 

SENAC, CIESP, CIEE, Softex-Campinas e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.  

A criação de um Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação (ICTI) no Campus de 

Ribeirão Preto deve constituir uma importante âncora para uma maior visibilidade nas 

tecnologias desenvolvidas e maior flexibilidade no apoio ao desenvolvimento de novos produtos 

em parceria com o setor produtivo. Atualmente, o Diretor Presidente da FIPASE é um docente 

do Departamento de Física, demonstrando a forte atuação de docentes, discentes e egressos dos 

departamentos e cursos da área de ciências exatas da FFCLRP na FIPASE e na SUPERA. Vale 

salientar que muitas das empresas incubadas na SUPERA foram criadas por discentes e egressos 

dos cursos de graduação e pós-graduação da FFCLRP nas áreas de ciências exatas.  Ainda, o 

contato com órgãos da administração do Município de Ribeirão Preto tem se mostrado bastante 

positivo e a ideia da criação no Campus da USP em Ribeirão Preto de uma unidade voltada para 

a área de Ciências Exatas e de Tecnologia foi muito bem recebida. A perspectiva de apoio na 
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esfera municipal para a implantação de projetos que visem a formação de recursos humanos 

nestas áreas também foi sinalizada positivamente. 

 

4. Possíveis ganhos para a sociedade com a criação do ICTI 

Atualmente os serviços prestados pela FFCLRP à sociedade podem ser medidos através 

de suas atuações no ensino (11 cursos de graduação e 8 de pós-graduação), na pesquisa e nas 

diversas atividades de cultura e extensão que vão desde atividades musicais e cursos de 

apicultura até o ensino de programação de computadores e técnicas de fabricação de cerveja. No 

entanto, a ampla gama de assuntos oriundos de áreas do conhecimento muito distintas dificulta a 

concentração dos esforços. A competição, que contribui naturalmente para o desenvolvimento de 

processos mais produtivos, dificulta o estabelecimento de parâmetros comuns quando engloba 

áreas tão díspares quanto às ciências exatas, biológicas, humanas e arte. Como consequência, 

torna a ampliação da qualidade dos serviços prestados mais difícil. 

O conhecimento acadêmico formado pelos departamentos das áreas de ciências exatas 

que irão compor o ICTI deverá atender de forma mais eficiente as demandas de apoio ao 

desenvolvimento tecnológico, fortalecendo assim o ambiente empreendedor do Campus de 

Ribeirão Preto. Este aporte deverá contribuir para a criação de novas oportunidades de negócios 

a partir do conhecimento científico e tecnológico gerado. A maioria das empresas residentes no 

SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia atua no desenvolvimento de novas tecnologias para 

saúde, na área de TI e da agroindústria, especialmente em energias renováveis. Esses setores 

vocacionais no desenvolvimento tecnológico coincidem com as principais áreas científicas 

desenvolvidas pelos laboratórios de pesquisas dos departamentos das áreas das exatas presentes 

hoje na FFCLRP/USP e que comporão o ICTI. 

Quanto à formação de recursos humanos, o ICTI poderá atender demandas locais e 

regionais para a formação de profissionais nas áreas de ciências exatas e tecnologia, além de 

oferecer serviços especializados de análises, consultoria, entre outros, através de uma 

infraestrutura comum voltada para atender esta demanda específica. Alguns outros ganhos para a 

sociedade, que são também comuns aos ganhos para os departamentos envolvidos e para a USP, 

são discutidos na seção seguinte.  
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5. Ganhos para os departamentos e para a USP 

5.1 Maior eficiência administrativa  

O crescimento verificado da FFCLRP nestes últimos anos resultou no surgimento de 

novas dificuldades administrativas e agravamento de outras existentes. Como comentado 

anteriormente, diversos cursos de graduação e pós-graduação foram criados na FFCLRP desde 

2000. Tal fato resultou em um aumento vertiginoso no número de discentes, funcionários e 

docentes. Consequentemente, buscando uma melhor eficiência, novos departamentos foram 

criados. Além disso, o Departamento de Música foi incorporado à unidade, resultando em uma 

unidade ainda maior. Atualmente, a FFCLRP é a quarta maior unidade da USP em relação ao 

número de cursos de graduação
1
 (somos a décima em número de alunos da graduação). É ainda a 

sétima maior unidade da USP em relação ao número de docentes. 

O aumento do número de alunos, funcionários e docentes, a centralização de várias 

atividades e ao mesmo tempo a distância geográfica entre os departamentos da área de Exatas e a 

administração da FFCLRP (ver Seção 5.5) são alguns aspectos que dificultam a realização 

eficiente das atividades administrativas destes departamentos. Algumas destas dificuldades 

podem ser listadas como exemplos: 

● A responsabilidade administrativa central do serviço terceirizado do pessoal de limpeza 

predial e dos funcionários que prestam serviços gerais de manutenção;  

● A existência de uma única seção de compras, o que dificulta a necessidade dos 

departamentos em atender limites de prazos para efetuar suas compras no mês e a 

dificuldade em não ultrapassar os limites para licitação em determinadas alíneas; 

● A dependência dos centros acadêmico estudantis a um único Centro Acadêmico 

representativo para toda a Faculdade (CAFi), inclusive para conduzir escolhas de 

representação estudantil junto aos Conselhos Departamentais e outros colegiados;  

● Certas verbas institucionais, como por exemplo, a proveniente da parcela institucional da 

reserva técnica da FAPESP, devem atender no modelo atual da FFCLRP, requisições 

relacionadas a áreas diversas, como biológicas, exatas, humanas e artes. Os 

departamentos da área de exatas têm demandas muito mais similares entre si do que 

aquelas provenientes dos departamentos de outras áreas. A criação do ICTI permitirá uma 

melhor eficiência e eficácia nos gastos relativos a verbas institucionais;  

                                                           
1
 Fonte: Anuário Estatístico da USP, 2016. 
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● A existência de comissões de Graduação e de Pós-Graduação com composições 

heterogêneas e que gerenciam programas de Graduação e Pós-Graduação de cursos com 

demandas, características e dificuldades muito diferentes. Estas comissões apresentam 

dificuldades na discussão de problemas específicos de cada curso. Várias dificuldades 

encontradas pelos cursos da área de ciências exatas são comuns; entre os exemplos que 

podem ser citados, podemos elencar a reprovação em disciplinas básicas e as taxas de 

evasão. Comissões compostas por representantes de cursos da área de ciências exatas 

permitirão implementar propostas que terão como objetivo atacar de forma mais eficiente 

os problemas comuns a estes cursos; 

● De forma similar, o mesmo pensamento vale para as comissões de Pesquisa e Cultura e 

Extensão. Por exemplo, uma etapa importante na distribuição de bolsas de pesquisa, 

cultura e extensão é a avaliação dos alunos. Alunos de áreas distintas possuem, por 

exemplo, coeficientes de rendimento acadêmico muito distinto. Alunos da área de 

ciências exatas da FFCLRP possuem perfil acadêmico muito mais similar quando 

comparados entre si do que quando comparados com alunos de outras áreas; 

● A dificuldade de adoção de critérios para a distribuição de certas verbas destinadas à 

FFCLRP. Na maioria das vezes, uma distribuição uniforme das verbas a todos os 

departamentos, não levando em consideração as necessidades específicas de cada um 

deles, pode prejudicar o andamento das atividades desenvolvidas;  

● A constante disputa, do ponto de vista dos departamentos, por recursos financeiros e 

humanos na unidade. Esta fragmentação de interesses decorre principalmente da falta de 

um foco comum para a unidade. Como resultado, ações coletivas que a FFCLRP poderia 

exercer para um bem comum da sua comunidade acabam muitas vezes tendo um grau 

menor de prioridade quando comparadas às ações de interesse isolado dos departamentos.  

 

5.2. Missão e objetivos focados na área de ciências exatas e tecnologia 

A missão e os objetivos das unidades da USP são muito claros e específicos. Por 

exemplo, a missão da Escola de Engenharia de São Carlos envolve o desenvolvimento da área de 

Engenharia no país. Praticamente todas as unidades da USP são especializadas em determinadas 

áreas do conhecimento. Esta especialização das unidades espelha a estrutura organizacional da 

USP. As células básicas de organização da universidade são as unidades. As verbas são 

distribuídas para as unidades; as unidades, e não os departamentos, é que são avaliados; os 

cursos de graduação e pós-graduação, com raras exceções, são gerenciados pelas unidades.  
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Esta estrutura não é encontrada em todas as universidades de qualidade internacional, 

mas, dado o seu tamanho e história, é essa a característica organizacional da USP. Vale ressaltar 

que esta especialização das unidades não prejudica a interdisciplinaridade.  

Entretanto, quando analisamos as atuais características da FFCLRP, vê-se que, do ponto 

de vista organizacional, ela não está em perfeita sintonia com o restante das unidades da USP. 

Apesar do grande esforço dos seus dirigentes nas últimas décadas, a FFCLRP é extremamente 

fragmentada. Na unidade, o departamento é a estrutura organizacional principal. Tal fato decorre 

da história da unidade e, principalmente, da heterogeneidade da FFCLRP. A heterogeneidade 

não representa um aspecto necessariamente negativo, mas, quando a unidade se organiza de 

forma diferente do restante da USP, ela não provoca eficiência organizacional. A fragmentação é 

espelhada na missão e nos objetivos da unidade. A missão da FFCLRP é desenvolver as áreas 

relacionadas com os departamentos. Nota-se que as áreas relacionadas com os departamentos 

(exatas, humanas, biológicas e artes) são as mesmas da Universidade, ou seja, o escopo é muito 

amplo. Com a criação do ICTI, a missão principal da unidade fica muito clara, isto é, 

desenvolver as áreas de Ciências Exatas e Tecnologia. A unidade passa então a ser a estrutura 

organizacional básica. Tendo objetivos claros, fica muito fácil desenvolver atividades e políticas 

relacionadas com a missão principal do ICTI.  

 

5.3. Maior visibilidade 

Um sério problema atualmente vivenciado pela área de Exatas da FFCLRP é o da 

visibilidade interna e externa. Na verdade, a questão da visibilidade pode também ser estendida 

para as outras áreas da FFCLRP. Quando se fala em FFCLRP, poucos a associam com as áreas 

específicas relacionadas aos departamentos; com a exceção é claro, dos que interagem de uma 

forma ou outra com os departamentos que a constituem. Mesmos nestes casos, muitos ainda 

desconhecem as outras especialidades da unidade. Isto ocorre devido à abrangência da unidade, 

tendo atuação nas áreas de exatas, biológicas, humanas e artes (ver Seção 5.2). A abrangência de 

atuação é refletida no nome da própria unidade. A questão da visibilidade leva a diversas 

dificuldades, não enfrentada por outras unidades da USP. 

Considerando-se apenas a visibilidade interna, a situação é muito complexa, pois dentro 

da USP, institutos de áreas semelhantes são geralmente comparados entre si em diversas 

ocasiões. Os departamentos das áreas de exatas da FFCLRP, vistos como um conjunto, 

apresentam muitos pontos em comum quando comparados com institutos relacionados às áreas 

de ciências exatas da USP. Entretanto, o fato de a FFCLRP, que possui departamentos em áreas 
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diversas do saber, ser comparada com outras unidades da área de ciências exatas torna essa 

comparação deficiente.  

Este aspecto, que é comum aos outros departamentos da unidade, gera diversos 

problemas. Por exemplo, nas avaliações realizadas pela Administração Central da USP, 

pareceristas de áreas distintas são convidados a avaliar a unidade. Devido ao grande número de 

departamentos com especialidades distintas, não é raro que um ou outro departamento não seja 

avaliado por parecerista da área em que o departamento atua. Além disso, a avaliação torna-se 

extremamente fragmentada devido à abrangência de atuação da unidade. Considerando-se que a 

FFCLRP também realiza atividades de docência, pesquisa e extensão nas áreas de biológicas, 

humanas e artes, o fato de não estar listada com as demais congêneres, sem dúvida alguma 

representa um aspecto negativo na avaliação dos departamentos das áreas de exatas, pois não 

permite uma melhor discussão que possa levar a soluções para alguns dos problemas levantados 

pelos avaliadores. O mesmo pensamento vale para os outros departamentos da unidade.  

Uma avaliação nessas condições não pode ser minimamente considerada para a correção 

dos problemas apresentados, pois as discussões acerca dos parâmetros analisados ocorrem em 

contextos bastante diferentes. Em termos práticos, pode-se dizer que um modelo enganoso vem 

sendo usado para a análise dos dados, o que significa que qualquer ação proveniente dessa 

análise não corresponderá à realidade dos fatos apresentados e, consequentemente, não resultará 

em melhorias na unidade. Este fato demonstra que a atual estrutura da FFCLRP causa problemas 

inclusive para ela própria e também para esferas mais abrangentes da Universidade. Dentro desse 

contexto, o fato do conjunto de departamentos da área de exatas não ser comparado com 

unidades semelhantes torna difícil qualquer tentativa de melhoria dos aspectos negativos 

detectados nas avaliações. Nas outras unidades da área de exatas, os aspectos negativos 

detectados nas avaliações podem ser melhorados de uma maneira mais eficaz devido às 

características comuns dos departamentos que as constituem.  

 Quanto à visibilidade externa, ao longo dos anos os departamentos das áreas de exatas, 

assim como outros departamentos da unidade, têm sofrido uma série de prejuízos uma vez que, 

para muitas pessoas, e até mesmo para as agências de fomento, não fica clara a relação destes 

departamentos dentro da estrutura organizacional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da USP. Além disso, a imprensa local e os órgãos administrativos do município 

enxergam muitas vezes em primeiro plano uma instituição privada local ou outro Instituto da 

USP (o Instituto de Química de São Carlos, como exemplo na área de química) quando buscam 

informações, comentários ou soluções de problemas relacionados com a área de exatas. É 
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inegável afirmar que isto acarreta grave perda de visibilidade externa, apesar dos constantes 

esforços da FFCLRP para sanar tal problema. Uma maior visibilidade acarretaria maior 

facilidade para a captação de recursos para os projetos de pesquisa, não somente provenientes de 

agências de fomento governamentais, mas também provenientes da iniciativa privada. Além 

disso, uma maior visibilidade traria inúmeros benefícios para os cursos de graduação e pós-

graduação da área de ciências exatas da unidade, aumentando, por exemplo, a procura por tais 

cursos. 

 

5.4. Aumento da colaboração entre os departamentos existentes na área de ciências exatas 

Organizar um instituto especializado em ciências exatas e tecnologia será de grande 

importância para o tripé das ações que a Universidade de São Paulo desempenha. Sob uma 

unidade de ensino menor e mais coesa, quando comparada com a FFCLRP atual, e tendo 

departamentos, cursos de graduação e programas de pós-graduação na área das ciências exatas, o 

ICTI poderá melhor atender às demandas sinalizadas pela USP e pela sociedade.  

Os departamentos envolvidos na criação do ICTI contemplam um expressivo número de 

alunos, docentes e funcionários (ver Seção 8) atuando na área de ciências exatas, fato que por si 

só já justificaria a necessidade da criação do novo Instituto. Tal iniciativa resultaria ainda em 

uma desburocratização da gestão das atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas 

por essas áreas no Campus de Ribeirão Preto. Além disso, a criação do ICTI, formado pelos 

departamentos de Física, de Química e de Computação e Matemática, corrobora com o plano de 

criação de cursos de base tecnológica no Campus de Ribeirão Preto. A criação de cursos de 

cunho tecnológico resultaria em apoio ao desenvolvimento tecnológico demandado pela criação 

do SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia junto ao Campus da USP de Ribeirão Preto, em 

parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.  

O conhecimento acadêmico gerado por esses departamentos da área de exatas já 

existentes, e que irão compor o ICTI, poderá atender de forma mais eficiente as demandas de 

apoio ao desenvolvimento tecnológico, fortalecendo assim o ambiente empreendedor do Campus 

de Ribeirão Preto (ver Seção 3). Tal iniciativa pode resultar na criação de novas oportunidades 

de negócios a partir do conhecimento científico e tecnológico gerado. Vale ressaltar que os 

departamentos de Química, de Física e de Computação e Matemática já cooperam fortemente em 

diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A criação do ICTI aumentaria 

consideravelmente a cooperação dos departamentos nestas atividades. 
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5.5. A questão da distribuição geográfica 

Os departamentos de Química, de Física e de Computação e Matemática estão 

localizados em uma mesma área do Campus da USP em Ribeirão Preto; os três departamentos 

ocupam prédios contíguos (Figura 1 – Capítulo I). Nesta mesma área, também está localizado o 

Bloco Didático das Exatas da FFCLRP, composto por um conjunto de salas de aula utilizado 

pelos cursos de graduação em Bacharelado em Química, Licenciatura em Química, Física 

Médica, Matemática Aplicada a Negócios e Ciência da Computação. As salas de aulas e os 

laboratórios do bloco didático e dos departamentos também são utilizados pelos cursos de Pós-

Graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia, Computação Aplicada, Química, 

Mestrado Profissionalizante em Matemática e Mestrado Profissionalizante em Química. Os 

prédios dos demais departamentos e da administração da FFCLRP são localizados em outras 

áreas diametralmente opostas do Campus da USP em Ribeirão Preto (Figura 2 – Capitulo II), 

sendo que distância do prédio da administração para os prédios da área das exatas é superior a 1 

km, e com inclinação. Perto do prédio da administração e de diversos outros prédios dos demais 

departamentos da FFCLRP, encontra-se o Bloco Didático da unidade, que atende aos diversos 

cursos relacionados aos outros departamentos da unidade.  

Esta divisão geográfica, que ocorreu devido a motivos históricos relacionados com o 

Campus da USP, facilita a interação entre os três departamentos da área de exatas da FFCLRP. 

Entretanto, ela causa uma série de dificuldades como, por exemplo, o fato de alunos, docentes e 

funcionários da área de exatas terem que se deslocar para outra área do Campus quando precisam 

tratar de assuntos administrativos.  
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Figura 1: Distribuição esquemática dos blocos dos departamentos da área de ciências exatas da FFCLRP: 

Bloco 1 – Departamento de Computação e Matemática. Bloco 2 – Departamento de Física. Bloco 3 – Departamento 

de Física. Bloco 4 – Anfiteatro e Salas de aula. Bloco 5 Piso térreo – Laboratórios da Central Analítica de Química. 

Bloco 5 Piso superior – Laboratórios de Física. Bloco 6 Piso térreo – Laboratórios de Química Inorgânica e Físico 

Química. Bloco 7 – Laboratórios de Físico-Química e Química Analítica e Química Inorgânica. Bloco 8 – Secretaria 

DQ, Laboratórios de Química Orgânica, Química Inorgânica e Bioquímica, CEIQ. Bloco 9 – Laboratórios de 

Ensino. Bloco 10 – Laboratórios de Ensino. Bloco 11 – Laboratório de Biodiesel. Bloco 12 – Compressor da câmara 

fria. Bloco 13 - Casa de Força. Bloco 14 – Depósito de solventes do Departamento de Química. Bloco 15 – Centro 

Estudantil. Bloco 16 – Cantina. Bloco 17 e 19 – Laboratório de Nanotecnologia e Engenharia Tecidual. Bloco 18 – 

Laboratório Pedagógico, Almoxarifado, Salas de aula. E – Estacionamentos. 
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Figura 2. Campus da USP em Ribeirão Preto. Os departamentos de Física, Química e Computação e 

Matemática são localizados na área de Ciências Exatas da FFCLRP (lado direito do mapa), enquanto que os 

outros blocos da FFCLRP são localizados em outras áreas do Campus.  
 

Outra dificuldade que surge é a necessidade de manter diversas equipes de funcionários 

de manutenção e informática. No caso da manutenção, atualmente existem duas equipes, uma 

para atender as demandas dos departamentos da área de exatas e outra para atender as demandas 

dos demais departamentos da unidade e da área administrativa. No caso da equipe de 
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informática, ela fica instalada próxima da área administrativa da unidade. Caso haja requisição 

nas áreas de exatas, o funcionário normalmente utiliza um veículo para atender à demanda. 

Funcionários também se deslocam diariamente entre as duas áreas para atender a demandas 

diversas, como por exemplo, a entrega de correspondência e os mais diversos materiais.  

Desta forma, a criação do ICTI aumentaria a eficiência administrativa por tornar a 

unidade mais compacta, inclusive do ponto de vista geográfico, possibilitando uma otimização 

dos recursos. 

 

5.6. Internacionalização 

A estrutura organizacional das áreas de ciências exatas e tecnologia em um único 

instituto tem sido adotada em vários países mostrando ser uma forma eficiente de congregar 

esforços e objetivos comuns. A título de exemplos, podemos citar as seguintes instituições que 

possuem institutos de ciências e tecnologia: 

● Institute of Science and Technology, da Grã-Bretanha, localizado em Sheffield, 

Inglaterra; 

● Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Leiden University, na Holanda; 

● Institute of Science and Technology Áustria, localizado nas proximidades de Viena, em 

Klosterneuburg;  

● Barcelona Institute of Science and Technology, Espanha; 

● Missouri University of Science and Technology, EUA; e 

● Institute of Science and Technology, New Jersey, EUA. 

 

Diversas instituições na Turquia, Coréia do Sul, Índia, entre outros, podem também ser 

citadas. A criação, portanto, de uma unidade especializada envolvendo as áreas de Física, 

Matemática, Computação e Química, com a perspectiva de um incremento substancial das 

atividades voltadas para as áreas tecnológicas, seguem uma tendência internacional que tem 

demonstrado ser eficiente tanto para a formação de recursos humanos como na geração de 

conhecimento e de novas tecnologias. A identificação da nova unidade como ICTI (Instituto de 

Ciências, Tecnologia e Inovação) seria mais facilmente reconhecida por seus homólogos no 

mundo inteiro, inclusive pela semelhança de nome das instituições: Institute of Science and 

Technology, IST. Ressalta-se que, apesar de não contar com o termo “exatas” no título, o foco do 

ICTI é na área de ciências exatas e tecnologia. 
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6. Ganhos acadêmicos  

Organizar um instituto com áreas comuns como as ciências exatas será de grande 

importância para o tripé das áreas de ações que a Universidade de São Paulo desempenha. Sob 

uma unidade de ensino menor e mais coesa, comparada com a FFCLRP atual, e tendo 

departamentos, cursos de graduação, e programas de pós-graduação na área das ciências exatas, 

o ICTI poderá melhor atender as demandas acadêmicas sinalizadas pela universidade como pela 

sociedade.  

Os departamentos da área de ciências exatas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto possuem um expressivo número de alunos de Graduação e Pós-graduação. Na 

graduação, vagas em 5 cursos foram oferecidas no vestibular em 2019: Licenciatura em 

Química, Bacharelado em Química, Física Médica, Bacharelado em Ciência da Computação e 

Matemática Aplicada a Negócios. Na pós-graduação, são 4 programas: Física Aplicada à 

Medicina e Biologia, Computação Aplicada, Química e Mestrado Profissionalizante em 

Química. Além disso, a FFCLRP é um polo do Mestrado Profissionalizante em Matemática e 

está sendo solicitado junto à USP e a CAPES a criação do programa de pós-graduação 

acadêmico de Mestrado em Matemática.  

Todos estes cursos de graduação e pós-graduação serão beneficiados pela criação do 

ICTI (ver Seção 5). A criação do ICTI ajudará ainda a desburocratizar a gestão das atividades de 

ensino e pesquisas desenvolvidas na área de ciências exatas no Campus de Ribeirão Preto. A 

criação do ICTI proporcionará: o fortalecimento dos cursos existentes; uma maior integração 

entre os centros de pesquisas do Campus; uma maior visibilidade dos recursos científicos e 

tecnológicos da Universidade para o setor produtivo; a criação de novos cursos de base 

tecnológica com foco na formação de recursos humanos para a demanda do setor produtivo em 

Ribeirão Preto e região e, consequentemente, maior eficácia na integração entre a universidade e 

a indústria.  

A criação do ICTI poderá também orquestrar um maior engajamento dos cursos de 

graduação e pós-graduação com políticas de inclusão comuns e próprias para a área das ciências 

exatas. Um ponto que será importante para os cursos atuais e para eventuais novos cursos de 

graduação deste novo Instituto será a existência de partes dos currículos comuns nos primeiros 

semestres, gerando assim uma redução de custos, um ganho para Universidade, com maior oferta 

de opções de disciplinas, e também um ganho para os discentes.  

Além disso, a visibilidade dos cursos será aumentada, o que deverá contribuir para o 

aumento da procura pelos cursos de Licenciatura em Química, Bacharelado em Química e Física 
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Médica, Bacharelado em Ciência da Computação e Matemática Aplicada a Negócios. Estratégias 

de ação para enfrentar eventuais dificuldades comuns aos cursos de graduação na área de exatas 

poderão ser adotadas. Atualmente, na FFCLRP, estratégias de ação adotadas pela Comissão de 

Graduação levam em conta os cursos de quatro áreas do conhecimento (exatas, biológicas, 

humanas, e artes). Cursos de áreas distintas de conhecimento apresentam muitas vezes 

características e dificuldades diferentes.  Por exemplo, as taxas de evasão dos cursos da área de 

exatas da FFCLRP são similares e, portanto, ações em comum podem ser tomadas para diminuir 

tais taxas. Outro exemplo é relativo ao índice de reprovação em disciplinas básicas, como 

Cálculo, comum aos cursos da área de exatas e que demandam ações conjuntas para diminuir 

suas causas e efeitos. 

Com maior especialização haverá melhores perspectivas para criação de novas 

habilitações ou novos cursos agregadores para a formação de recursos humanos. A criação de 

cursos de engenharia relacionados com as vocações do Campus da USP de Ribeirão Preto é um 

desejo antigo da cidade e vem sendo discutido com mais profundidade recentemente. Devido às 

características de seus departamentos, o ICTI pode capitanear tais iniciativas e outras similares 

para a criação de cursos de graduação na área de exatas e tecnologia no futuro.    

Quanto à pós-graduação, já é fato comprovado a interação dos docentes, alunos e projetos 

de pesquisa entre os programas dos 3 departamentos da área de exatas da FFCLRP. Abrigados 

sob um novo Instituto, políticas comuns para investimento e gestão de pesquisas científicas de 

interesse compartilhado, tais como investimento em equipamentos multiusuário, proposição de 

atividades de formação na área de ciência e docência própria para as áreas das exatas serão mais 

realistas e eficazes.  

Um importante ganho com a criação do ICTI será a racionalização de recursos para 

ensino e pesquisa, pois ele deverá proporcionar uma maior homogeneidade de demandas e 

utilização das diferentes formas de financiamento. A título de exemplo podemos citar os projetos 

financiados pela FINEP, geralmente solicitados pelas inúmeras universidades brasileiras. A USP 

gerencia os projetos submetidos e distribui os recursos obtidos para as Unidades que tiveram os 

projetos aprovados. Em uma unidade heterogênea como a FFCLRP, com departamentos nas 

áreas de ciências exatas, humanas, biológicas e de arte, torna difícil, senão impossível, que se 

consiga conciliar em um único projeto os interesses e necessidades desses diferentes 

departamentos. Um primeiro passo para se conseguir qualquer financiamento através da FINEP é 

a definição da área que seria contemplada dentro da própria FFCLRP o que, consequentemente, 

excluí todas as demais dificultando sobremaneira a decisão. Da mesma forma pode ser citado o 
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programa PROLAB, cujo objetivo é o reequipamento e aquisição de insumos para laboratórios 

de aulas práticas. O grande número de laboratórios de ensino e a diversidade das áreas são fortes 

empecilhos para o atendimento das necessidades dos diversos departamentos da FFCLRP. Nesse 

aspecto, a criação do ICTI deverá facilitar a definição de metas comuns e compartilhadas na 

proposição de projetos e utilização de recursos. 

 

7. Projeto acadêmico 

A missão da Unidade: O Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação (ICTI), da USP no 

Campus de Ribeirão Preto terá como missão a geração, a transmissão e a difusão de 

conhecimentos nas áreas de ciências exatas e tecnologia, bem como a formação de profissionais 

com sólidos conhecimentos técnico-científicos. A missão do ICTI estará sintonizada com a 

missão da Universidade de São Paulo (USP). Sua missão se materializará, sob a perspectiva do 

ensino, no oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências exatas e 

tecnologia. Tal missão deverá ser executada em uma Unidade homogênea, composta por três 

Departamentos: Departamento de Computação e Matemática; Departamento de Física; e 

Departamento de Química. A missão do ICTI atenderá aos anseios, necessidades e expectativas 

da Sociedade, especialmente no que diz respeito a uma Universidade de excelência que é 

estruturada no tradicional tripé ensino, pesquisa, e cultura e extensão, além da administração. 

A visão da Unidade: O ICTI deverá ser reconhecido nacional e internacionalmente como centro 

de excelência em pesquisas nas áreas de exatas e tecnologia, bem como na formação de 

profissionais competentes, líderes no seu campo de trabalho e com capacidade de atuação 

multidisciplinar. O ICTI deve esperar ainda ser um centro reconhecido em oferecer atividades de 

extensão universitária que permitam a difusão e a aplicação do conhecimento das áreas de exatas 

e tecnologia. No âmbito local, o ICTI deve esperar ser reconhecido como um ambiente de 

sinergia de trabalho e dedicação entre os docentes, discentes e servidores para a consolidação de 

sua missão. 

Proposta educacional da Unidade: A proposta educacional será oferecer cursos de graduação 

na área de exatas e tecnologia que atendam às necessidades e expectativas de uma Universidade 

de excelência, atenta às demandas da sociedade. De modo geral, os cursos que já existem e 

aqueles que porventura venham a ser criados atendem/atenderão uma proposta de formação que 

oferece um núcleo de disciplinas básicas, complementadas com um núcleo de disciplinas 
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optativas livres e/ou direcionadas às áreas de atuação, de forma que o aluno possa ter sólido 

embasamento teórico e consolidado com atividades práticas no curso escolhido, mas que também 

tenha certo nível de flexibilidade para moldar parte de sua formação de acordo com seus anseios 

pessoais, inclusive podendo cursar disciplinas em outras Unidades. Soma-se à proposta, a 

presença de projetos pedagógicos para cada um dos cursos, os quais contam com 

particularidades e especificidades, e que são reavaliados anualmente para ajustes necessários no 

âmbito dos departamentos que abrigam cada curso, com a participação da Unidade. Fará parte da 

proposta educacional da ICTI também o oferecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) e de educação continuada, atualização, mestrados profissionais voltados 

para pesquisadores ou educadores de ensino básico, além do oferecimento de inúmeras 

oportunidades de pós-doutoramento nos três departamentos. 

Políticas administrativas e o modelo de gestão: A gestão administrativa seguirá as diretrizes 

regimentais da USP. Semelhante ao que vem sendo feito na FFCLRP, a Diretoria do ICTI deve 

adotar um modelo de gestão compartilhado e participativo com todos os Departamentos da 

Unidade, muito bem discutido, desde seu planejamento e execução, principalmente nas reuniões 

do CTA e Congregação. Haverá uma participação efetiva de discentes, docentes e funcionários, 

além dos colegiados quanto à tomada de decisões de maior importância. Serão priorizadas ações 

que contemplem o coletivo e aquelas que visem o desenvolvimento da área de exatas e 

tecnologia. Os indicadores das ações/metas serão examinados pela repercussão na comunidade e 

nos colegiados, além de medidas comparativas com unidades da USP com perfis similares. O 

organograma deverá obedecer às diretrizes para as novas unidades da USP. 

Metas dos departamentos para o próximo período avaliativo: 

Departamento de Matemática e Computação (DCM): O grupo de docentes da área de 

Matemática do DCM pretende criar um programa de pós-graduação acadêmico em Matemática. 

O DCM também pretende consolidar o Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada, 

criando condições para a aprovação do oferecimento de vagas de doutorado. Pretende também 

consolidar o novo curso de Bacharelado em Ciência da Computação, com estudo para possível 

ampliação de vagas.  

Outra meta do DCM é fortalecer o curso MAN, dando continuidade às atividades e 

iniciativas realizadas nos últimos anos, além de novos projetos visando à melhoria do curso. A 

pesquisa científica é uma das atividades primordiais do Departamento. Assim, uma das metas é 

promover a consolidação e aprimoramento das atividades de pesquisa por meio de iniciativas 
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diversas, como por exemplo, a submissão de projetos de pesquisa de grande porte para agências 

de fomento. Outra meta é relacionada às atividades de Cultura e Extensão. O DCM deve dar 

continuidade às atividades e iniciativas já executadas e vinculadas às áreas de Computação e 

Matemática, como por exemplo, a participação na organização da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e em projetos que visam transmitir aos participantes 

a cultura básica em Matemática e Computação. Todas estas ações serão bastante beneficiadas 

com a criação do ICTI. 

Departamento de Física (DF): A proposta educacional do DF é formar excelentes profissionais. 

Em nível de graduação a formação passa por um núcleo básico, um núcleo profissionalizante que 

o diferencia de todos os outros cursos de Física Médica do país. Cada um desses núcleos de 

disciplinas do curso foi estruturado de modo a proporcionar uma formação sólida nas mais 

diversas áreas de atuação do Físico Médico. Acrescidos ainda de um estágio obrigatório, os 

núcleos do curso permitem a formação de profissionais capacitados para atuação na área 

acadêmica, em prestação de serviços ou na área hospitalar. Em nível de pós-graduação o mesmo 

se repete, onde os alunos devem cumprir apenas metade dos créditos em disciplina em nosso 

programa de pós-graduação. A outra metade pode ser cumprida opcionalmente com disciplinas 

de outros cursos de pós-graduação de áreas afins, desde que com a concordância de seus 

orientadores. Desse modo, o aluno molda seu currículo de acordo com as necessidades de sua 

pesquisa em desenvolvimento e o futuro profissional que deseja trilhar. O caráter interdisciplinar 

fica bem claro nos dois níveis de formação.  

A proposta de pesquisa do DF é desenvolver pesquisa científica básica, aplicada e 

desenvolvimento tecnológico de excelência, através de seu corpo docente, nas áreas Física 

Médica, Física Biológica e Física de Sistemas Complexos de forma a ser uma referência nacional 

nestas áreas, mantendo projetos de vanguarda, de cooperação intradepartamental e 

interinstitucional, bem como de cooperação de pesquisa nacionais e internacionais, atuando na 

organização de encontro regionais e nacionais nestas áreas, fomentando a participação de seus 

docentes em projetos interdisciplinares e produzindo referências bibliográficas e técnicas com 

reconhecimento nacional e internacional. A proposta de cultura e extensão universitária objetiva 

estender à sociedade os conhecimentos produzidos pelo DF, através de programas, projetos, 

cursos, eventos, entre outras atividades. Ainda desde 1988, o DF presta serviços à comunidade 

relacionados ao uso das radiações ionizantes em diversas áreas através do Centro de 

Instrumentação, Dosimetria e Radioproteção (CIDRA). Também tem contribuído com a 
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administração da Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE), bem 

como seus docentes têm atuado em outras atividades de extensão tais como participação em 

bancas, palestras convidadas, emissão de pareceres ad hoc para agências de fomento e atuação 

como referees em revistas científicas.  

Departamento de Química (DQ). As metas acadêmicas do Departamento de Química partem 

do reconhecimento de sua missão, que é formar, com nível de excelência, alunos de graduação e 

de pós-graduação em Química e áreas correlatas, com capacidade de transformação da realidade 

brasileira, por meio da atuação de um corpo docente altamente capacitado. Ao corpo docente 

devem ser asseguradas condições plenas de trabalho, incluindo o desenvolvimento de pesquisas 

que, por sua vez, devem atender às demandas da sociedade, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, com reflexos na evolução econômica e social 

do país. 

A fim de atingir a excelência na geração de novos conhecimentos e formação de recursos 

humanos, o Departamento de Química fundamenta-se nos seguintes valores: ética, 

responsabilidade social, responsabilidade ambiental, respeito à diversidade cultural, inclusão 

social, liberdade de expressão, transparência para com a sociedade, gestão de recursos externos e 

internos, valorização dos profissionais através de melhores condições de trabalho e qualidade de 

vida. 

No ensino de graduação, as principais metas do departamento giram em torno do 

aprimoramento das estruturas curriculares dos cursos para aumentar a eficiência nas atividades 

de ensino e aprendizagem, e integrando os conceitos assimilados nas diversas disciplinas. 

Na Pós-Graduação, o projeto acadêmico visa à sustentação do nível de excelência do 

Programa de Pós-Graduação em Química, o aumento da inserção nacional através de ações de 

solidariedade com outros Programas, o aumento da inserção internacional através da atração de 

estudantes e pesquisadores de outros países e o estabelecimento de convênios de dupla titulação. 

Numa outra vertente, será consolidado o PROFQUI, um programa nacional de pós-graduação em 

parceria com o Instituto de Química da UFRJ e cerca de outras 30 instituições associadas. É um 

programa stricto sensu, na modalidade mestrado profissional, que tem como foco proporcionar 

formação continuada, qualificada e atualizada em Química, considerando-se temas de pesquisa, 

desenvolvimento de produtos e material didático que sejam relevantes para os professores em 

pleno exercício da docência no Ensino Médio do país. 

Na pesquisa, um aspecto importante para melhoria dos nossos indicadores científicos é o 

estímulo de cooperações e acordos internacionais, que já existem, mas que podem ser ampliados, 
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sendo que a vinda de pesquisadores estrangeiros e as visitas dos nossos pesquisadores a 

instituições no exterior melhora significativamente o nível dos trabalhos de pesquisa e expandem 

os horizontes dos nossos alunos de pós-graduação. 

  No que se refere aos seus objetivos a Cultura e Extensão Universitária do Departamento 

buscará fortalecer as diversas atividades que já realiza; aumentar a quantidade de projetos 

desenvolvidos; aumentar o alcance de alunos e professores da educação básica que participam 

dos projetos; consolidar o reconhecimento do DQ como um espaço de divulgação científica e de 

formação acadêmica ampla e integral e ainda buscar formas de dialogar com a graduação e Pós-

Graduação do Departamento.  

 

8. Estrutura administrativa do ICTI 

Inicialmente, o ICTI será dedicado à área de ciências exatas e tecnologia no Campus de 

Ribeirão Preto e englobará os departamentos DCM, DF e DQ da atual FFCLRP. Vale ressaltar 

que uma única unidade acadêmica que engloba departamentos como Física, Química, e 

Computação e Matemática não possui um paralelo dentro da USP. Esta nova Unidade terá uma 

estrutura semelhante à de algumas universidades federais em que os Centros ou Institutos 

abrigam os departamentos das áreas de Ciências Exatas e Engenharias e são responsáveis pelo 

oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação em ciências exatas e tecnologia. Este 

modelo já vem sendo empregado há muito tempo e com sucesso nos principais centros de 

formação do mundo e com notório crescimento de ambientes de inovação tecnológica, como a 

Universidade de Harvard, o Massachusetts Institute of Technology, e a University of São 

Francisco, no Vale do Silício, entre outras (ver Seção 5.6).   

A título de comparação estão apresentados a seguir dados referentes ao Centro de 

Ciências Exatas e de Tecnologia da UFSCar e Instituto de Ciências Exatas da UFMG conforme 

constam nas suas respectivas páginas na web: 

 

“UFSCar: O CCET – Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia – abriga os departamentos das 

áreas de Ciências Exatas e Engenharias do Campus de São Carlos. É o maior Centro da 

UFSCar, possuindo aproximadamente 400 docentes, 3.500 estudantes de graduação e 1.200 de 

pós-graduação stricto-sensu. O CCET e seus departamentos são responsáveis pelo oferecimento 

de cursos e desenvolvimento de pesquisas nas áreas de Ciência da Computação, Estatística, 

Física, Matemática, Química, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 
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Elétrica, Engenharia Física, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Produção e Engenharia Química”. Fonte: http://www.ccet.ufscar.br/institucional.  

 

“UFMG: Com a Reforma de Ensino de 1968, foi instituído o ICEx – Instituto de Ciências Exatas 

– que agrupou todos os professores dessas três áreas nos Departamentos de Física, Matemática 

e Química. Esse Instituto era responsável por todo Ciclo Básico da área de Ciências Exatas, por 

várias disciplinas do Ciclo Básico de Ciências Biológicas e pelos três cursos correlatos que 

vieram da Faculdade de Filosofia. Na década de 1970, foram criados os Departamentos de 

Ciência da Computação e Estatística e os respectivos cursos de graduação. Atualmente, o ICEx 

é formado por cinco departamentos, com cerca de 300 professores e 150 servidores técnico-

administrativos. O Instituto oferece nove cursos de graduação e cinco de pós-graduação. Além 

disso, mais de 5 mil estudantes de outros cursos da UFMG são matriculados no ICEx todo 

semestre.”. Fonte: http://www.icex.ufmg.br/index.php. 

 

Além disso, podemos notar que, dado o número atual de docentes, funcionários, alunos 

de graduação e pós-graduação, o novo instituto tem tamanho comparável ao tamanho de outras 

unidades da USP, inclusive unidades na área de ciências exatas e unidades do Campus de 

Ribeirão Preto. São apresentados na tabela 1 os dados anuais dos atuais DCM, DF e DQ que 

comporiam a futura Unidade (ICTI). Na tabela 2 são apresentados dados comparando o ICTI 

com algumas unidades da USP.  

Tabela 1: Indicadores* dos Departamentos que comporão o ICTI. 

  DQ DCM DF TOTAL 

Docentes 45 23 19 87 

Técnico-Administrativos 31 9 17 57 

Área Construída (m²) 7.814  1.795   2.316 11.925  

Relação Funcionário/Docente 0,69 0,39 0,89 0,63 

Alunos de Graduação 425 342 168 935 

Alunos de Pós-graduação 148 42 78 268 

Cursos de Graduação 2 2 1 5 

Cursos de Mestrado 2 1 1 4 

Cursos de Doutorado 1 0 1 2 

Títulos de Mestrado outorgados  469 0 299 768 

Títulos de Doutorado outorgados   303 0 154 457 

Conceitos de 4 a 7 2 0 1 3 

Total de Conceitos 2 1 1 4 

*Dados agosto de 2018. Fonte: https://www.ffclrp.usp.br/down.php?id=549. 
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Tabela 2: Comparação de dados do ICTI com os de algumas unidades da USP*. 

  ICTI** FORP FZEA IF IQSC IQ IFSC 

Docentes 87 91 109 131 55 113 82 

Servidores técnico-

administrativos 57 154 133 281 132 225 179 

Área Construída (m²)  11.925 16.721 23.571 41.161 17.398 34.447 26.137 

Funcionário/Docente 0,61 1,69 1,22 2,14  2,4 1,99  2,18 

Alunos de Graduação 976 388 1452 1177 302 738 377 

Alunos de Pós-graduação 248 238 395 406 419 538 319 

Cursos de Graduação 5 1 4 4 5 13 5 

Programas de Mestrado 3 6 5 1 3 3 2 

Programas de Doutorado 2 6 4 1 3 2 2 

Títulos de Mestrado 31 39 46 41 51 28 29 

Títulos de Doutorado 25 29 16 30 37 57 24 

Conceitos de 4 a 7 (%) 75 100 100 100 100 100 100 

Conceitos de 4 a 7 2 4 2 1 1 3 1 

Total de Conceitos 3 4 2 1 1 3 1 

Disciplinas ministradas na 

Graduação 
230 95 319 116 102 124 100 

*Dados de 2016 (anuário estatístico). Fonte: https://uspdigital.usp.br/anuario/. ** Dados da somatória dos atuais 

departamentos. 

 

9. Síntese atual da graduação 

Atualmente, o DCM é responsável por dois cursos de graduação: Bacharelado em 

Matemática Aplicada a Negócios (MAN) e Bacharelado em Ciência da Computação (BCC). 

Estes cursos receberam os primeiros alunos em 2004 (MAN) e 2019 (BCC). O curso de BCC 

conta com 20 vagas para ingressantes e o curso MAN conta com 45 vagas. O curso BCC foi 

fruto do desmembramento do curso de Informática Biomédica (IBm), também com 20 vagas e 

agora administrado exclusivamente pela FMRP. Criado em 2003, o curso de IBm tinha, até 

2018, 40 vagas para ingressantes e era administrado pela FFCLRP e FMRP. O DCM é ainda 

responsável pelas disciplinas na área de ciências exatas da grade atual do curso IBm. O DCM é 

também responsável por diversas disciplinas nas áreas de Matemática e Computação oferecidas 

para outros cursos. Dentro da nossa Unidade, destacam-se as diversas disciplinas oferecidas para 

os cursos de Física Médica, Licenciatura em Química e Bacharelado em Química. Externamente, 

disciplinas são oferecidas para a FEARP e para a FMRP.  

O Departamento de Química sempre teve como objetivo oferecer aos profissionais 

egressos, condições de exercer a profissão de acordo com as diferentes responsabilidades e 

competências atribuídas a esse profissional pelos respectivos Conselhos Regionais de Química 
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e/ou Conselho Nacional de Educação. Além disso, o Departamento de Química permanece 

sempre em alerta no sentido de acompanhar as constantes modificações e necessidades do 

mercado de trabalho no sentido de dar uma sólida formação em Química nas habilitações 

profissionais de Bacharel em Química e Licenciado em Química, oferecidas pelo Departamento 

de Química. 

O curso de Licenciatura em Química, com 40 vagas no período noturno, tem uma 

proposta pedagógica baseada no Projeto de Formação de Professores da USP, voltado para a 

formação diferenciada de professores de Química, mais capacitados para exercerem suas funções 

no Ensino Médio. Durante o período diurno são oferecidas 60 vagas para o curso de Bacharelado 

em Química estruturado em diversas modalidades, ou seja, Bacharelado em Química Forense, 

Bacharelado em Química com Habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e 

Agroindústria, Bacharelado em Química Ambiental e Bacharel em Química propriamente dita. A 

estruturação do curso de Bacharelado nestas distintas modalidades deu-se em decorrência de 

uma análise onde se ponderou sobre as condições socioeconômicas da região em que o Campus 

de Ribeirão Preto se insere e as avaliações sobre a eficiência do curso para atender à demanda 

por profissionais qualificados e mais competitivos. Pensou-se no papel de responsabilidade da 

Universidade e, consequentemente, do Departamento de Química, para formar recursos humanos 

competentes em promover a cidadania e a educação, desenvolver tecnologia e pesquisa com a 

finalidade de fomentar o desenvolvimento sustentável do país.  

O Departamento de Química tem metas em relação aos seus cursos de graduação que 

estão em consonância com os objetivos dos demais departamentos da área de ciências exatas. 

Como metas principais podem destacar:  

● A revisão e o aprimoramento das estruturas curriculares dos cursos de graduação 

estimulando a articulação de conteúdos curriculares das diferentes disciplinas por meio 

da resolução de problemas práticos, tendo os docentes ministrantes como agentes. Neste 

caso torna-se fundamental a participação dos docentes dos demais departamentos das 

Exatas que também oferecem disciplinas para os alunos dos cursos de Química, com o 

objetivo de adequar as disciplinas para aumentar a eficiência nas atividades de ensino e 

aprendizagem; 

● Implementar uma mobilidade estudantil mais eficiente através da análise das ementas das 

disciplinas oferecidas em outros cursos da USP e/ou outros universidades públicas do 

Estado de São Paulo e reavaliar as ementas das nossas disciplinas a fim de compatibilizar 

os conteúdos e carga horária para facilitar o aproveitamento de créditos; 
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● Desenvolver mecanismos para acompanhamento dos egressos;  

● Aproximação Universidade-Indústria: rever conteúdos e ofertas de disciplinas que 

contemplem o setor produtivo, principalmente o regional, facilitando a inserção dos 

alunos nestes campos de atuação; deve-se incentivar o desenvolvimento de projetos 

acadêmicos nas disciplinas que contemplem a resolução de problemas e aplicação no 

setor industrial; 

● Internacionalização: aumentar o número de estudantes de graduação provenientes de 

outros países criando mecanismos de seleção alternativos a FUVEST e ENEM para o 

ingresso de estudantes provenientes de outros países; neste sentido será importante uma 

ação conjunta dos departamentos da nova unidade para trabalhar junto a CRInt e a 

AUCANI para equacionar os entraves burocráticos junto aos órgãos federais de controle 

de imigração. Será necessário para isso também incentivar a criação de disciplinas em 

língua estrangeira.  

Atualmente o DF é responsável pelo curso de Bacharelado em Física Médica o qual 

iniciou suas atividades no ano 2000. Esse curso está sendo oferecido no período noturno, com 

duração de 5 (cinco) anos. Durante a primeira metade do curso os alunos recebem 

conhecimentos avançados de Física, Matemática, Estatística, Computação, Química, Anatomia e 

Fisiologia, assim como conhecimento interdisciplinar de Biofísica e Bioquímica. O objetivo que 

se pretende alcançar nesta metade do curso é formar um estudante com conhecimentos sólidos 

das ciências exatas e conhecimentos básicos das ciências biológicas. A segunda metade do curso 

é formada por um conjunto majoritário de disciplinas aplicadas às ciências da saúde e biológicas. 

Muitas das disciplinas experimentais, nessa fase do curso, são realizadas em dependências que 

trabalham com estas ciências, como por exemplo, hospitais, centros de saúde, centros de 

diagnósticos por imagens, laboratórios de análises, etc. Nos últimos semestres do curso, o 

estudante é obrigado a realizar estágio em centros credenciados pelo nosso departamento, que 

desenvolvam trabalhos e pesquisas nas ciências da saúde, ciências biológicas, instrumentação 

biomédica e/ou trabalhos que estão dentro dos objetivos do curso. O DF busca constantemente 

aprimorar a qualidade do curso procurando adequar um elenco de disciplinas optativas que 

permitam o desenvolvimento de aplicações tecnológicas. Desta forma pretende-se acompanhar 

as tendências do mercado de trabalho de forma a realizar as atualizações necessárias na estrutura 

curricular. 
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10. Síntese da pós-graduação 

Os departamentos da área de Ciências Exatas da FFCLRP têm, atualmente, três 

programas de Pós-Graduação Acadêmicos e participam de dois programas nacionais em rede de 

Mestrado Profissional. Esses programas (com exceção do PROFMAT no qual a FFCLRP é um 

dos 3 polos da USP), têm representação na Comissão de Pós-Graduação da FFCLRP, que conta 

com outros Programas de Pós-Graduação nas variadas áreas que compõem de forma 

interdisciplinar a Unidade atual.  

O Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia conta com os 

níveis de mestrado e doutorado e atualmente possui conceito 5 na CAPES. Em fevereiro de 

2019, o programa FAMB conta com 24 professores orientadores cadastrados e 79 alunos 

matriculados no programa.  

O Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, na modalidade de mestrado 

acadêmico, iniciou as atividades em maio de 2015 após ter sido aprovado pela CAPES. O corpo 

de orientadores conta com 15 professores, sendo que 11 são docentes do DCM, 2 do 

Departamento de Física desta Unidade e 2 do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação (ICMC). O corpo de orientadores é altamente qualificado tendo um bolsista PQ de 

nível 1A, uma de nível 1B, 2 de nível 1C, 1 de nível 1D e 2 de nível 2. Em 10/02/2019, o 

programa de Computação Aplicada contava com 50 alunos regularmente matriculados e um 

aluno de intercâmbio proveniente de uma universidade chinesa. Ainda, 8 alunos haviam 

concluído o mestrado e outros 5 já haviam entregado a dissertação e aguardavam agendamento 

da defesa. Portanto, o programa já entrou na fase de formação de mestres. Segundo os registros 

do sistema SUCUPIRA de 2017 e da avaliação de pós-graduação feita pela USP, o corpo 

docente do programa de Mestrado em Computação Aplicada possui alta qualidade; a quantidade 

de publicações científicas é comparável àquela de outros programas de pós-graduação na área da 

Computação da USP, atingindo nível médio quando comparado com programas com Doutorado. 

Considerando a qualidade do corpo docente e o bom andamento da formação de recursos 

humanos, o DCM entende que o grupo de docentes da Computação está em condições de 

solicitar a extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada para o nível de 

doutorado.  

O DCM encaminhou em fevereiro de 2019 uma proposta de um programa de mestrado 

acadêmico em Matemática. Ainda, através de um grupo de professores do DCM, a 

FFCLRP/USP participa desde 2012 do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

– PROFMAT. O DCM é um polo do PROFMAT da USP, contando com um coordenador local. 
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Docentes do DCM participam ainda de outros programas de pós-graduação. Um exemplo é o 

Programa Interunidades de Pós-Graduação em Bioinformática da USP, programa este no qual a 

FFCLRP é unidade colaboradora. 

O Departamento de Química tem dois programas de Pós-Graduação, um Programa em 

Química criado desde 1995 que abrange mestrado e doutorado acadêmicos considerado de nível 

de excelência internacional na área da Química, como atestado pela avaliação CAPES (conceito 

6). A partir de agosto de 2018, está funcionando o Mestrado Profissional em Rede Nacional, o 

“PROFQUI” (conceito 4). O Programa de Pós-Graduação em Química desenvolve atividades nas 

quatro áreas clássicas da química como concebido pela área de química da CAPES (Química 

Orgânica, Química Inorgânica, Físico-química e Química Analítica) bem como em áreas 

correlatas como Bioquímica, Biologia Molecular, Biotecnologia, Química Forense e Educação 

em Química. Tal interdisciplinaridade é considerada positiva pela CAPES que, em seu 

documento relativo à última avaliação quadrienal da área afirma que “(...) a Química como 

ciência central tem forte interação com áreas afins, propiciando a formação de recursos 

humanos com enfoque interdisciplinar relacionado à vocação de cada programa” e que “(...) 

essa importante abordagem refletirá na qualificação da produção científica e na inovação como 

produtos da criatividade inerente a esse processo”. Assim, este Programa de Pós-Graduação tem 

como objetivo promover a formação de pessoal altamente qualificado para docência e pesquisa, 

com amplo domínio de conhecimento e capacidade de liderança e inovação, aptos a atuar em 

instituições de ensino público ou privado, institutos de pesquisa, órgãos governamentais, 

empresas de biotecnologia, indústrias químicas, indústrias farmacêuticas no desenvolvimento de 

novos fármacos e na perícia policial. Desta maneira, o Programa preza pela sólida formação 

acadêmico-científica dos pós-graduandos, promovendo o desenvolvimento de visão científica 

crítica com valores éticos. 

O recém-criado PROFQUI, que tem como sede o Instituto de Química da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi aprovado pela CAPES no início de 2015 e na 

Universidade de São Paulo em 2017. O PROFQUI é um programa nacional de pós-graduação, 

stricto sensu, na modalidade mestrado profissional, que tem como foco proporcionar formação 

continuada, qualificada e atualizada em Química, considerando-se temas de pesquisa, 

desenvolvimento de produtos e material didático que sejam relevantes para os professores em 

pleno exercício da docência no Ensino Médio do país. O PROFQUI é uma iniciativa da 

Sociedade Brasileira de Química e será  desenvolvido em parceria com o Instituto de Química da 
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UFRJ e cerca de outras 30 instituições associadas, das quais o Departamento de Química da 

FFCLRP/USP é o único representante da Universidade de São Paulo nesta proposta. 

 

11. Síntese das atividades e áreas de pesquisa projetos e captação de 

recursos 

Os departamentos envolvidos têm uma sólida tradição em pesquisa científica, sendo que 

no caso do DQ esta tradição já dura quase meio século. Os departamentos da área de exatas da 

FFCLRP têm formado uma enorme quantidade de profissionais capacitados em pesquisa 

científica, acadêmica ou não, para atender à demanda do Estado e do País de mão de obra 

altamente qualificada. O quadro de docentes dos departamentos é altamente diversificado e 

qualificado. Entretanto, os departamentos ainda enfrentam alguns problemas que limitam a 

atuação em pesquisa quando com departamentos similares na USP e em outras universidades 

nacionais. Almeja-se uma posição de maior destaque que se acredita ser totalmente acessível 

desde que se procure eliminar alguns gargalos existentes.  

No tocante à pesquisa, pretende-se aproximar a academia da indústria, fomentando o 

depósito de patentes e utilizando os mecanismos disponíveis para licenciamento das patentes 

geradas por pesquisas realizadas nos departamentos. Para isso é vital uma interação prática com 

o setor produtivo, que pode acontecer em laboratórios e centros como CNAI (Centro de 

Nanotecnologia Aplicada à Indústria) e CIDRA (Centro de Instrumentação, Dosimetria e 

Radioproteção).  Para tanto, deve-se contar também com aporte técnico da USPIN, que é a 

agência USP de Inovação e colaboração do SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia de 

Ribeirão Preto. Outro objetivo em longo prazo é a criação de núcleos de pesquisa temática, 

reunindo pesquisadores de áreas afins em temas amplos de pesquisa, através de colaborações 

internas, pela criação de centrais de equipamentos multiusuários, e na busca de auxílios junto à 

FAPESP e demais órgãos de fomento em projetos temáticos ou de grande porte, sediados no 

país. 

Um aspecto importante para melhoria dos indicadores científicos é o estímulo de 

cooperações e acordos internacionais, que já existem e que podem ser ampliados, uma vez que a 

vinda de pesquisadores estrangeiros e as visitas dos nossos pesquisadores a instituições no 

exterior melhora significativamente o nível dos trabalhos de pesquisa e expandem os horizontes 

dos nossos alunos de pós-graduação. 

Pretende-se também melhorar a média de fator de impacto das publicações realizadas 

pelos departamentos. Para isso é importante procurar reduzir as o número de publicações não 
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indexadas no ISI, assim como aquelas situadas nos estratos C e B5 do Quais CAPES. Além 

disso, pretende-se oferecer cursos de qualificação para pesquisadores, no tocante à redação de 

documentos científicos, e ao uso de ferramentas digitais de pesquisa e correlatos. Oficinas e 

mesas redondas para discutir os rumos e os métodos da pesquisa nos departamentos, na USP e no 

Brasil de maneira geral, podem também ajudar a expandir nossos horizontes e transformar aos 

poucos nossas linhas de pesquisa, elevando-as a um patamar superior. 

Aliado a isto, é essencial dar maior visibilidade ao trabalho que é realizado atualmente, 

do qual se ouve pouco falar na imprensa de maneira geral. Uma intensa campanha de divulgação 

na Internet via página institucional, Research Gate, Publons, Agência USP de Notícias e redes 

sociais vai permitir o ICTI ocupe um merecido lugar de destaque no cenário científico nacional e 

internacional.  

 

12. Síntese das atividades de cultura e extensão 

As atividades de cultura e extensão são diversas e extensas em todos os departamentos 

visando principalmente à divulgação científica e oferecimento de serviços especializados. 

Destacam-se as semanas da Química, Física Médica, e Matemática Aplicada a Negócios, 

organizadas principalmente pelos alunos com o objetivo de divulgar os respectivos cursos e 

servir de fórum de discussão das respectivas áreas. Diversas outras atividades têm sido 

realizadas, como visitas de alunos do segundo grau visando à divulgação dos cursos e 

participação na organização de olimpíadas acadêmicas, com o Olimpíada de Matemática. 

Destacamos algumas atividades e iniciativas a seguir. 

 

Centro de Instrumentação, Dosimetria e Radioproteção (CIDRA): criado em 1987 como um 

Centro para o desenvolvimento e a inovação tecnológica em áreas relacionadas às aplicações das 

radiações ionizantes em Saúde e Medicina. O CIDRA permitiu que diversas dissertações e teses 

fossem desenvolvidas em suas dependências ao longo dos anos. Em todos esses trabalhos de 

pesquisa pode-se encontrar o viés do desenvolvimento tecnológico na área de medida e controle 

das radiações ionizantes e da promoção da educação no uso dessas radiações para o bem da 

sociedade, como ditado pela Proteção Radiológica. Vários dos trabalhos desenvolvidos ao longo 

do tempo, entretanto, se mantêm, até os dias de hoje, subaproveitados pelo setor produtivo, em 

parte, pela carência de indústrias nacionais na área de radiações ionizantes e, principalmente, 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

60 

devido à falta de políticas de incentivo à inovação conjunta entre universidades e empresas até 

alguns poucos anos. O CIDRA foi um precursor no incentivo à relação universidade-empresa 

com fins de desenvolvimento tecnológico e inovação para o progresso do setor produtivo 

nacional. O CIDRA manteve uma estreita relação de cooperação com empresas locais, 

auxiliando em seu desenvolvimento técnico e produtivo, repassando tecnologias e impulsionando 

a filosofia de uso seguro e com qualidade na área de radiações ionizantes em Medicina. Ex-

alunos estão empregados ou são sócio proprietários de empresas. O CIDRA cooperou com três 

projetos PIPE-FAPESP que culminaram com o desenvolvimento de instrumentação disponível 

no mercado nacional. Uma das atuações mais importantes do CIDRA foi no desenvolvimento da 

dosimetria pessoal no país.  Durante mais de duas décadas, o CIDRA compôs um restrito grupo 

de laboratórios de dosimetria pessoal credenciados no país. De fato, o início da atuação do 

CIDRA como Serviço de Monitoração Individual Externa (SMIE), nos termos da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, foi motivada pela alta demanda e pela necessidade de serviços 

dessa natureza no país. A atualização da legislação internacional em Proteção Radiológica, no 

início da década de 90, fomentou o crescimento de políticas de Radioproteção, aumentando a 

necessidade de desenvolvimento de padrões dosimétricos e laboratórios de dosimetria pessoal 

com capacidade técnica para atender ao mercado nacional. Nesse sentido, o desenvolvimento, no 

CIDRA, de um dosímetro pessoal para medida de radiação X e gama, bem como o 

desenvolvimento de padrões dosimétricos, representou uma valiosa contribuição para a 

Radioproteção no Brasil. O CIDRA tem contribuído ao longo dos anos para o desenvolvimento 

do ensino, da pesquisa e da extensão, na sua área de competência. Contribui para o oferecimento 

de disciplinas de graduação e pós-graduação, disponibilizam instalações e equipamentos para a 

realização de estágios e desenvolvimento de pesquisas de Iniciação Científica, Mestrado e 

Doutorado. Oferece também suporte para pesquisas e serviços de extensão na área de radiação 

ionizante. 

 

Empresa Júnior Marie Curie: desenvolve trabalhos no ramo de Física Médica, e está sediada 

no Campus da USP de Ribeirão Preto. Tem a missão de inovar desenvolvendo projetos e 

serviços com qualidade e excelência, buscando o fortalecimento da área profissional e 

acadêmica. É uma atividade empresarial desenvolvida pelos alunos de Graduação do Curso de 

Física Médica e representa uma importante ferramenta para a promoção de atividades 

intelectuais desenvolvidas dentro da Universidade e que é de interesse para a Sociedade.  
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Empresas Júnior dos Cursos de Informática Biomédica e Matemática Aplicada a Negócios: 

são empresas juniores ligadas a estudantes dos cursos em que o DCM atua diretamente. A 

Empresa Júnior da Informática Biomédica (InfobioJr) é composta e gerida por alunos que 

realizam projetos na área de IBm sob orientação de docentes do curso. A InfoBioJr proporciona 

aos alunos vivência prática, dentro do ambiente de uma empresa, na execução e gestão de 

projetos, prestando, ao mesmo tempo, serviços de qualidade e com baixo preço para pequenas 

empresas. Já a MAN Jr é a Empresa Júnior dos Alunos da FFCLRP. A Man Jr é uma associação 

sem fins lucrativos que presta consultoria empresarial em setores empresariais e particulares a 

baixo custo. A empresa é formada por alunos do curso de Matemática Aplicada a Negócios, que 

contam com o auxílio de mestres e doutores da FFCLRP especializados em modelos estatísticos, 

contabilidade e programação. 

 

Centro de Ensino Integrado de Química (CEIQ), Centro de Estudos em Química 

(CENEQUI), Empresa Júnior "Soluções Química Júnior": são ligados ao DQ. O 

departamento atua de diferentes formas na criação, execução e avaliação de ações de Cultura e 

Extensão Universitária desenvolvidas por docentes bem como pelos Centros de apoio mantidos 

pelo Departamento. Em acordo com os preceitos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP 

(PRCEU), o Departamento prioriza que as atividades sejam “concebidas como processo 

educativo, cultural e científico que integra o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade.” (Regimento de Cultura e 

Extensão Universitária da Universidade de São Paulo). O Departamento sempre apoiou 

iniciativas referentes à Cultura e Extensão auxiliando na divulgação das atividades em diversos 

meios de comunicação social, como também disponibilizando espaço físico e infraestrutura do 

Departamento para a execução das atividades. Os principais canais de Cultura e Extensão 

Universitária do Departamento de Química são a Comissão Interna de Cultura e Extensão 

(CICEX); o Centro de Ensino Integrado de Química (CEIQ); o Centro de Estudos em Química 

(CENEQUI); o grupo do Programa de Educação Tutorial (PET-QUIMICA); a Empresa Júnior 

"Soluções Química Júnior" e; mais recentemente o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID). Além disso, existem ações individuais de alunos, docentes e funcionários 

que participam de ações/grupos externos ao departamento e que resultam em contribuições para 

diferentes setores da sociedade. Todos estes grupos têm sido incentivados a desenvolver 

programas de Cultura e Extensão de forma regular, dando visibilidade de suas ações e de sua 
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responsabilidade social, levando o Departamento de Química ao encontro dos anseios da 

sociedade. 

 

13. Síntese da internacionalização e inserção nacional 

Nos últimos cinco anos, vários alunos de graduação do DF, DCM e DQ participaram de 

programas de estágio no exterior. O contato com diferentes estruturas e metodologias de ensino 

faz com que, ao voltar, o aluno traga para discussão as experiências positivas e negativas 

vivenciadas. Essas discussões, embora não sistematizadas, mas pontuais entre alunos e 

professores, vem fomentando outras discussões sobre modernização de disciplinas e adoção de 

metodologias de ensino alternativas. Na pós-graduação, o impacto das atividades de 

internacionalização são mais evidentes e já são sentidos de forma contundente pelos programas 

relacionados aos departamentos da área de exatas da FFCLRP.  

A vinda crescente de alunos estrangeiros para o programa de pós-graduação impulsionou 

discussões sobre a forma de oferecimento de disciplinas, sendo que em breve disciplinas do 

programa serão ministrada em inglês. Além disso, o aumento no número de alunos realizando 

estágio sanduíche no exterior permitiu aumentar a abrangência de algumas das pesquisas 

realizadas e culminou, até o momento, com duas teses escritas em inglês.  

Do mesmo modo, a realização de pós-doutorado de docentes no exterior permitiu a 

consolidação de cooperações de pesquisa e culminou em trabalhos publicados com grupos 

internacionais e outros estágios sanduíches de nossos alunos. Vários docentes dos departamentos 

envolvidos realizaram estágio de pós-doutoramento de um ano no exterior nos últimos 5 anos. 

Esses estágios aumentam a visibilidade da área de exatas da FFCLRP como um todo e estimulam 

os contatos e colaborações internacionais. Adicionalmente, esses estágios qualificam ainda mais 

os docentes participantes dadas as oportunidades significativas de atualização profissional.  

Neste sentido, os benefícios para a pós-graduação incluem as atualizações didático-

pedagógicas e de conteúdo das disciplinas ministradas na pós-graduação e o aumento da 

produtividade por meio das publicações resultantes das colaborações criadas. Alunos de pós-

graduação orientados por docentes do DQ, DF e DCM nos diferentes programas em que estes 

atuam também realizaram parte de seus trabalhos de mestrado ou doutorado no exterior nos 

últimos anos. Estes estágios contribuíram não apenas para estreitar colaborações já existentes 

entre docentes do departamento e grupos de pesquisa no exterior, mas também para qualificar os 

trabalhos de doutorado desenvolvidos. Não obstante a ida de alunos do departamento para o 

exterior, este também recebe alunos do exterior para a pós-graduação. Atualmente, os 
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departamentos possuem diversos alunos de doutorado vindos do exterior, bem como 

pesquisadores associados vindos do exterior. A presença destes contribui para a inserção dos 

alunos de pós-graduação em um ambiente de pesquisa internacional, bem como para a vinda 

futura de novos alunos e pesquisadores do exterior. Vale ressaltar ainda que diversos professores 

desenvolvem trabalhos de pesquisa com grupos no exterior, o que é evidenciado pelas 

publicações científicas dos docentes. 

O departamento da área de exatas da FFCRLP tem uma grande tradição de colaboração 

com grupos de pesquisa em vários países do mundo o que pode ser verificado pelo número de 

artigos científicos publicados em colaboração com esses grupos. Dentre as várias colaborações, 

poderíamos destacar a título de exemplo, a profícua interação de docentes do DQ com a 

Universidade de Poitiers, na França que permite a obtenção de duplo-diploma para os 

estudantes. Ressalta-se também colaboração com grupos de pesquisa por intermédio de 

convênios CAPES/COFECUB.  

 

14. Indicadores/apontamentos da última avaliação institucional 

A seguir, são apresentados os pontos principais levantados pelos avaliadores em relação 

aos departamentos de exatas da FFCLRP no último ciclo avaliativo: 

Departamento de Física. Entre os principais pontos levantados pela avaliação institucional 

realizada no Departamento de Física, a comissão apontou a falta de uma política institucional de 

formação para o empreendedorismo ou órgão de apoio ao estabelecimento de empresas júnior ou 

incubadora; a falta de uma política institucional para alunos estrangeiros da pós-graduação, no 

que se refere à disponibilidade de maior número de disciplinas ministradas em inglês e oferta de 

disciplina de português para estrangeiros; a falta de uma política de avaliação de disciplinas e 

docentes, com clareza de comunicação dos resultados para os alunos, revelando a necessidade do 

DF estabelecer um processo sistemático de avaliação do projeto pedagógico, dos docentes e das 

disciplinas, que se transforme em ações concretas e visíveis de melhoria; as dificuldades na 

gestão financeira e administrativa, com demoras para a realização de reformas em salas de aula, 

de estudos e laboratórios, com especial destaque para o atendimento limitado do serviço de 

limpeza e manutenção, destacadas por todas as categorias; a captação limitada de recursos 

financeiros por parte do DF provenientes da prestação de serviços em estruturas de pesquisa e 

pelo CIDRA, que poderia ser mais bem potencializada. 
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Departamento de Computação e Matemática. A comissão destacou os seguintes pontos com 

vistas à melhoria da atuação do DCM em suas atividades-fim: sobrecarga dos docentes em suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, dificultando a ampliação de suas ações na pesquisa; o 

pequeno número de funcionários técnicos administrativos para um atendimento adequado em 

três turnos, considerando que o DCM atende, além de seus cursos, alunos de outros cursos. Vale 

ressaltar que o DCM apresenta uma das menores relações funcionários/professores da Unidade 

(0,33); as dificuldades na gestão administrativa nos cursos de graduação interunidades; a baixa 

visibilidade e pequena valorização da pesquisa resultante da atuação dos docentes do DCM nos 

programas de pós-graduação interunidades; a captação limitada de recursos financeiros por parte 

do DCM provenientes dos projetos de colaboração com as empresas parceiras, que poderia ser 

mais bem potencializada. 

 

Departamento de Química.  O relatório de avaliação foi, de modo geral, muito positivo nos 

diversos aspectos avaliados. Entretanto, os avaliadores chamaram a atenção para alguns pontos 

específicos. Um desses destaques cita que “É imprescindível mencionar que, em decorrência de 

aposentadorias ocorridas no período a que se refere esta avaliação, o número de cargos de 

Professores Titulares reduziu significativamente (de oito para quatro), o que é um cenário 

preocupante para a liderança do Departamento.” Esta situação está sendo revertida, pois 

atualmente o departamento conta com 5 professores titulares, há um edital aberto para 3 cargos 

atribuído ao departamento, seguindo os critérios de distribuição de cargos de professores titulares 

da FFCLRP. Apesar da recuperação da situação anterior, o total de 8 titulares ainda está bem 

abaixo da média da USP. Outros pontos citados referiam-se a manifestações dos alunos a 

respeito da carga horária e da realização de estágios da modalidade Tecnológica do curso de 

bacharelado em Química. Esse assunto tem sido tratado com muito empenho pela Comissão 

Coordenadora do Curso. Alguns problemas de utilização de espaços e acessibilidade estão sendo 

resolvidos pelo departamento ou pela diretoria, como é o caso da instalação de elevadores para 

atender às diretrizes de acessibilidade. 

 

Comentários: A maior dificuldade para a solução dos problemas levantados pelos avaliadores 

no ciclo avaliativo anterior deriva principalmente da heterogeneidade da FFCLRP, como já 

citado anteriormente. Ainda, vários dos pontos decorrem da baixa visibilidade das diversas áreas 

de conhecimento de ciências exatas dentro da FFCLRP. A criação do ICTI ajudará em muito a 

solução de tais dificuldades. Por exemplo, a criação do ICTI aumentaria a visibilidade dos cursos 
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de graduação e pós-graduação da área de ciências exatas oferecidos no Campus da USP de 

Ribeirão Preto, assim como dos grupos de pesquisa relacionados aos três departamentos. Mais 

uma vez, a maior coesão entre Física, Química, Matemática e Computação facilitaria alcançar os 

pontos apontados pela Comissão da Avaliação Institucional realizada no período avaliativo 

anterior.   
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CAPITULO III - Instituto de Ciências da Vida (ICV) 

 

1. Introdução 

Depois de mais de 50 anos da Reforma Universitária, que modernizou e redefiniu a 

estrutura administrativa e acadêmica da Universidade de São Paulo, a FFCLRP permanece com 

uma estrutura anacrônica que impede o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Neste 

sentido, a proposta apresentada para a criação do Instituto de Ciências da Vida (ICV) é uma 

oportunidade de se adequar a estrutura acadêmico-administrativa ao padrão vigente na 

Universidade de São Paulo. É nesse contexto de consistência acadêmica e de necessidades 

administrativas que se justifica a proposta de criação do ICV, constituído pelos atuais 

Departamentos de Biologia e de Psicologia. 

Esta proposta, mais do que atender a um desejo real de autonomia administrativa, permite 

o estabelecimento de um ambiente acadêmico com identidade própria. Por mais que o 

desenvolvimento dos sete departamentos em sua convivência na FFCLRP tenha sido positivo e 

produtivo, a coexistência de diferentes áreas de conhecimento tende a acumular atividades 

burocráticas e administrativas de diferentes naturezas e níveis de exigências. Consequentemente, 

diminui-se o potencial de cada departamento de desenvolver ações de maior relevância para a 

USP, em suas atividades fins. 

O ICV aqui proposto justifica-se e define-se em termos de interesses comuns, com 

interseção de objetos e métodos. Permitirá a consolidação de uma identidade historicamente 

construída como relevante e significativa para a ciência brasileira, como se verá ao longo desta 

proposta. Sua criação permitirá à assunção de metas de excelência mais específicas do que 

permite uma Unidade complexa e heterogênea como constituída na atualidade pela FFCLRP. 

Ainda mais importante, a criação do ICV possibilitará o surgimento de um novo paradigma para 

os estudos voltados para a vida, derivados da interface entre as atividades desenvolvidas pelas 

comunidades dos Departamentos de Biologia e de Psicologia, bem como de seu envolvimento 

com a sociedade não universitária. 

Dentre as cerca de 40 bilhões de espécies viventes, o ser humano é a única que se 

preocupou em investigar com maior profundidade, e de forma sistematizada, a si próprio e as 

demais espécies, incluindo seus comportamentos e suas interações com o meio-ambiente que as 

cerca, seja vivo ou não, interno ou externo. Desta forma, o ponto focal, tanto da Biologia como 
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da Psicologia, é irremediavelmente a espécie humana, simplesmente porque o indivíduo humano 

é o agente da construção científica, pela observação e dedução. 

A Biologia é, de forma simplificada, o estudo da vida e dos seres vivos, sob a perspectiva 

evolutiva. Todavia, a Biologia vem se ramificando em diferentes áreas (anatomia, astrobiologia, 

biogeografia, biolinguística, biologia do desenvolvimento, bioquímica, biofísica, etologia, 

genética, neurociência, psicobiologia, farmacologia, entre outras), que em muito extrapolaram 

seus limites convencionais, promovendo conhecidas interfaces com a física, a química, a 

medicina e a farmácia. A Psicologia, por sua vez, é um campo de saber de imenso escopo e de 

difícil definição, mas que, conforme Tourinho, Carvalho Neto e Neno (2004) 
2
 envolve, além de 

um esforço reflexivo sobre a natureza humana, seus problemas e suas possibilidades de 

realização em diferentes domínios da vida, também um campo de investigação cientificamente 

orientado para a descoberta de regularidades dos fenômenos psicológicos, além de se constituir 

em uma profissão de ajuda, voltada para a solução de problemas humanos. Tal como a Biologia, 

a Psicologia extravasou os seus limites convencionais, expandindo seu escopo 

consideravelmente, tendo reconhecidas interfaces com diferentes campos da Ciência e da 

Filosofia, como a Medicina, Farmácia, Sociologia, Antropologia e a Educação. Todavia, tanto a 

Biologia como a Psicologia compartilham numerosas áreas do conhecimento de amplo interesse 

comum, como o comportamento, a neurociência, a linguística, a sociobiologia, a educação, a 

filosofia, a ética e o meio-ambiente, entre outras. Existem novas ciências oriundas do nexo 

Biologia-Psicologia, mediadas pela Teoria Evolutiva, que estão em pleno surgimento e 

desenvolvimento, mas que já exibem notáveis avanços, como a Psicologia Evolutiva, Psicologia 

Ambiental e a Evolução Cultural (também chamada de Filomemética). 

O ICV, ora proposto, é pioneiro no sentido de materializar essa perspectiva de 

aproximação, intercâmbio, entrelaçamento e fusão de saberes das Ciências Biológicas e 

Psicológicas. O ICV promoverá um novo ambiente de grande sinergia entre discentes, docentes e 

funcionários (as), e a sociedade. Há de se notar que o ICV aqui proposto amplia o escopo 

convencional das chamadas Life Sciences, que apesar de incluírem a espécie humana, não 

acomodam a dimensão psicológica, a qual, por sua vez, é tradicionalmente assinalada às 

chamadas Ciências Humanas. Nesse sentido, fica patente o caráter inovador do ICV. 

 

                                                           
2 Tourinho, E., Carvalho Neto, M. B., & Neno, S. (2004). A psicologia como campo do conhecimento e 

como profissão de ajuda. Estudos de Psicologia, 9(1), 17-24. 
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2. História dos departamentos envolvidos 

As grandes áreas contempladas por esse projeto, a Biologia e a Psicologia, historicamente 

se organizaram no Campus da USP de Ribeirão Preto, por meio do corpo docente então 

existente, nos Departamentos de Biologia e a Psicologia, os quais, por sua vez, se 

comprometeram majoritariamente no oferecimento dos cursos de graduação de suas respectivas 

áreas. A inauguração do curso de Biologia da FFCLRP coincide com a própria implantação da 

FFCLRP em 1964, como parte do curso propedêutico. Ocupava inicialmente um espaço cedido 

pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse estágio se 

encerrou em 1974, com a incorporação da FFCLRP pela USP e com a reformulação do curso. O 

Departamento de Biologia (DB), desde sua criação, teve como missão precípua a formação de 

Biólogos nas modalidades de bacharéis e licenciados. 

O mais recente grande marco da história do DB foi a constituição, em maio de 2010, de 

uma comissão para elaborar a proposta de criação do Museu da Biodiversidade da Universidade 

de São Paulo (MBUSP). Contudo, com o advento da crise de 2014, o ritmo do projeto 

desacelerou, e aguarda uma retomada de crescimento no ano de 2019, a ser impulsionado com a 

desejada implantação do ICV. 

O Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP) completa, em 2019, 55 anos de atividades 

dedicadas à construção da Psicologia, como ciência e profissão. Durante mais de cinco décadas 

tem se dedicado com excelência ao ensino, à pesquisa e aos serviços de extensão universitária, 

inclusive com expressiva oferta de serviços à população. 

Inicialmente, foi criado como Departamento de Psicologia e Educação (DPE) na 

instalação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) em março 

de 1964. Desde então, o Departamento de Psicologia (como passou a ser nomeado a partir do 

final de 2010) desenvolveu suas ações, prioritariamente, no âmbito da formação profissional e da 

pesquisa na área da Psicologia e em diversas Licenciaturas, partindo de uma estrutura bastante 

essencial em seu início (apenas um Curso de Graduação em Psicologia) e criando, por empenho 

de seus docentes, as diferentes habilitações do Curso de Psicologia e dois Programas de Pós-

graduação (Psicobiologia e Psicologia). Com uma visão comprometida eticamente com o papel 

da Universidade Pública e sua responsabilidade social, o Departamento de Psicologia, por meio 

das ações de docentes do setor da Educação, gestou o curso de graduação em Pedagogia e o 

Programa de Pós-Graduação em Educação. 
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Na tabela 1 apresentamos os recursos humanos que compõem, atualmente, o 

Departamento de Biologia (DB) e o Departamento de Psicologia (DP). 

Embora aqui descrito de modo geral, o histórico de ações dos Departamentos de Biologia 

e de Psicologia acompanha as diretrizes nacionais e internacionais de suas respectivas áreas. Em 

todos esses anos de atividades, os Departamentos enfrentaram com êxito os desafios das 

multiplicidades de enfoques de conhecimento científico e filosófico que sustentam os saberes de 

Biologia e da Psicologia, oferecendo significativas contribuições, inclusive quanto às suas 

questões mais próximas, de âmbito regional e local. Certamente, há que se destacar aqui a 

gestação e a criação da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto (SPRP), hoje Sociedade 

Brasileira de Psicologia (SBP), um dos mais belos frutos do empenho de docentes deste 

departamento, e a criação da Sociedade Brasileira de Genética (SBG), com sede na cidade de 

Ribeirão Preto. Os departamentos também têm enfrentado com êxito a ampla diversidade de 

atuações dos profissionais formados em Biologia e Psicologia na graduação e na pós-graduação, 

preparando-os para assumirem responsabilidades profissionais e sociais no país. 

 

Tabela 1. Recursos Humanos dos Departamentos de Biologia e de Psicologia. 

Categoria Nível DB DP 

 

Docentes 

Titulares 06 (16,7%) 04 (12,5%) 

Associados 17 (47,2%) 13 (40,6 %) 

Doutores 13 (36,1%) 15 (46,9%) 

Total 36 32 

    

 

Técnicos 

Administrativos 

Apoio administrativo 05 02 

Apoio ao ensino e pesquisa 19 12 

Auxiliares serviços gerais 03 01 

Total 27 17 

    

Discentes Graduação 126 198 

Pós-Graduação 123 203 

 Total 249 401 

 

Em síntese, pode-se dizer que, historicamente, a sustentação deste processo de 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade encontra-se 

nacionalmente reconhecida por diferentes instâncias administrativas e educacionais, atestando a 

qualidade das atividades desenvolvidas pelos Departamentos de Biologia e de Psicologia da 

FFCLRP/USP. A dedicação significativa e exclusiva de seus docentes e de sua equipe técnica, 

fiel aos princípios do desenvolvimento e dos avanços da Ciência no Brasil tem, no entanto, 
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apresentado um alto custo a todos os envolvidos, dentro dos limites de uma estrutura 

departamental em uma Unidade tão grande e complexa como a atual FFCLRP. Neste momento, 

a continuidade e a ampliação das potencialidades desses dois Departamentos estão a exigir um 

nível de integração institucional que, dentro da estrutura da USP, é, sem sombra de dúvida, a de 

um Instituto, o Instituto de Ciências da Vida (ICV), da Universidade de São Paulo, fazendo jus a 

sua história de trabalhos em parceria entre os Departamentos de Biologia e de Psicologia da 

FFCLRP/USP, pela ênfase na formação profissional qualificada em graduação e em pós-

graduação, e preservação da qualidade de vida e de sua biodiversidade. 

 

3. Caracterização das áreas envolvidas 

3.1 - A Biologia na FFCLRP-USP 

A comemoração dos 50 anos do Departamento de Biologia, que concentra o maior 

contingente de docentes envolvidos diretamente com os estudos biológicos, e da FFCLRP, 

ocorrida em 2014, estimulou reflexões sobre a história do DB e o desenvolvimento de uma visão 

de futuro, condição que se aprofundou durante o quarto ciclo de Avaliação Institucional ao final 

de 2015. Constatou-se que a qualidade atual das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão administrativa do DB se fundamentam em um corpo docente e um corpo técnico e 

administrativo muito competente. O DB possui uma capacidade notável em atrair alunos e pós-

doutorandos com excelente potencial, assim como tem formado expressivo número de egressos 

que ocupam posições de liderança no país em suas áreas de atuação. 

Atualmente, o DB é responsável pelo oferecimento dos Cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Ciências Biológicas, que vem recebendo sucessivamente notório 

reconhecimento. Além disso, o DB nucleou dois cursos de Pós-Graduação na Grande Área da 

Biodiversidade, ambos com notável sucesso, hospedando a maior parte dos seus docentes. 

No âmbito administrativo, o DB também inovou pela criação em 2014-2015 de cinco 

comissões internas que fizeram um diagnóstico completo de sua estrutura e atividades: (a) Uso 

de Recursos Financeiros; (b) Distribuição de Espaço Físico; (c) Distribuição de Carga Didática; 

(d) Distribuição de Técnicos de Nível Médio e Superior; (e) Atividades Acadêmicas. Essa 

análise gerou uma visão diagnóstica detalhada do conjunto do Departamento e vem permitindo 

ações constantes de apoio e de otimização funcional.  

Finalmente, o volume de captação de recursos para pesquisa, considerado elevado para os 

referenciais na área de Ciências Biológicas, tem sido um dos maiores nos últimos cinco anos no 
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âmbito da Unidade. Em associação a esse aporte financeiro, nota-se também crescente 

visibilidade internacional, evidenciada pelo número de parcerias e por referências em veículos de 

divulgação cientifica. 

Um forte indicador do valor do DB, tanto no cenário nacional como internacional, pode 

ser verificado nas avaliações feitas pela USP por comitês internacionais, em 2004, 2009 e 2015, 

nas quais foi unanimemente exaltada a excelência do DB em todos os eixos de atuação da 

universidade pública (ensino, pesquisa, extensão e gestão), equivalendo sua atuação àquela do 

Instituto de Biociências-USP (IB), a despeito de seu corpo docente numericamente acanhado 

(36) e condições de infraestrutura igualmente limitadas. 

 

3.2 - A Psicologia na FFCLRP-USP 

Em 2010, como parte de ampla reestruturação no âmbito da FFCLRP, o Departamento de 

Psicologia e Educação reorganizou-se como Departamento de Psicologia (DP), e foi criado o 

Departamento de Educação, Informação e Comunicação (DEDIC). Ou seja, a partir de um 

Departamento original da FFCLRP, foi possível gerar novas oportunidades educacionais e de 

formação profissional para a população, atendendo a contínuas demandas regionais. 

O DP é responsável pelo oferecimento do curso de Graduação em Psicologia, 

considerado um dos melhores do país, tendo sido consistentemente avaliado com cinco estrelas 

nas últimas edições do Guia do Estudante da Editora Abril Cultural. Além da formação em 

Psicologia, os alunos de graduação têm uma formação complementar oferecida pelo Programa 

Especial de Formação em Pesquisa (Bacharelado Especial em Pesquisa), uma experiência de 

sucesso que forma em média 25 alunos por ano, 75% dos quais com bolsa de Iniciação 

Científica, recebidas de Agências de Fomento à Pesquisa (FAPESP e CNPq). Há que acrescentar 

que o DP abriga dois Programas de Pós-Graduação (Psicologia e Psicobiologia), ambos com 

excelente avaliação pela CAPES. 

Além das atividades de ensino e pesquisa, o DP conta com órgão complementar às 

atividades fins da FFCLRP, com serviços de extensão diretamente ligados à atuação do 

Psicólogo: O Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPA). Esse Centro oferece estágios 

profissionalizantes e serviços de extensão que envolve o atendimento psicológico à comunidade 

e a formação de recursos humanos em diferentes áreas onde a Psicologia é aplicada, com ênfase 

em processos de saúde, institucionais, clínicos, ligados à educação e à gestão de pessoas. O DP 

abriu nova possibilidade de prestação de serviços à comunidade por meio da Empresa Júnior 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

72 

(IRHIS - Assessoria em Psicologia), criada pelos alunos de graduação a partir do incentivo, da 

assessoria e do apoio dos docentes do Departamento. 

O DP tem investido também, de forma consistente e contínua, em busca da 

internacionalização de suas atividades e de sua produção técnico-científica. Historicamente, 

vários docentes estrangeiros foram os responsáveis pela própria implementação das atividades 

profissionais e profissionalizantes do curso de Psicologia em sua formação inicial, característica 

que marcou o Departamento, que sempre incentivou seus docentes e alunos de graduação e pós-

graduação a realizar estágios de doutoramento e pós-doutoramento no exterior, e a participar de 

eventos internacionais. Também de maneira consistente, os dois Programas de Pós-Graduação 

têm investido em parcerias com instituições de pesquisa de diversos países e incentivado seus 

docentes e alunos a investirem em publicações internacionais.  

 

3.3 - Graduação em Ciências Biológicas 

O curso de Ciências Biológicas oferecido pelo DB seguramente se posiciona entre os 

melhores do país, com reconhecida reputação em escala nacional. A qualidade do curso é 

também espelhada na relação candidato/vaga que foi de 10/1 de 2013 a 2016, subindo para 15/1 

e 17/1 em 2017 e 2018. De 2013 a 2016, o Curso de Biologia recebia 60 alunos ingressantes, 

passando para 40 a partir de 2017, quando da extinção das ênfases. Esses dados podem ser 

visualizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Relação candidato/vaga no vestibular para o curso de Biologia da FFCLRP/USP desde 2010. 

Ano 
Candidatos 

por vaga 
Ano 

Candidatos 

por vaga 

2010 14,8 2015 9,28 

2011 14,78 2016 10,05 

2012 13,65 2017 16,60 

2013 9,32 2018 15,11 

2014 10,57  

 

Desde 2017 o Curso de Biologia entrou no programa de cotas, reservando 10 vagas de 40 

em 2017 e aumentando para 16 em 2018. O êxito do curso de Ciências Biológicas, oferecido 

pelo DB, também se reflete nas suas baixas taxas de evasão, que oscilam de zero a 5% por turma, 

a cada semestre. 

O DB permanece inovando com relação ao seu Curso de Ciências Biológicas, ao realizar 

discussões continuadas por meio de sua Comissão Coordenadora de Curso (CoC). Outro 
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mecanismo de análise é o “Seminário de Práticas Pedagógicas”, um evento bienal do DB, com a 

duração de 1-2 dias e participação obrigatória de todo corpo docente. Nesse evento, todas as 

questões atuais sobre o Bacharelado e a Licenciatura do DB são debatidas e soluções são 

propostas. Algumas mudanças já foram implementadas com sucesso, tal como a criação de 

disciplinas sobre temas gerais em Biologia, a saber, Seminários Integrados de Biologia, 

Diversidade da Vida, História do Pensamento Biológico e Biologia de Campo, que visam à 

integração entre docente e discentes, estimulando a ampla participação das partes, e a instalação 

da visão crítica sobre o conhecimento dogmático. Nessas disciplinas, são utilizados diversos 

critérios novos para avaliação. 

Com relação ao sistema de avaliação de disciplinas, prática crucial para a progressiva 

melhoria do curso, foi iniciada, a partir de 2017, a aplicação de um questionário de avaliação das 

disciplinas que inclui avaliação discente, docente e estrutura física, utilizando apoio técnico 

logístico da FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular) que processa os dados gerando 

métricas individuais e comparativas, o que permite então o retorno das avaliações para docentes, 

discentes e o próprio Departamento que, juntamente com a CoC-CB, poderá estabelecer metas de 

aprimoramento tanto na questão de relacionamento interpessoais como nas questões de 

adequação de disciplinas. Os ingressantes têm entrada única para os cursos de bacharelado e 

licenciatura em Ciências Biológicas. 

1) Bacharelado em Ciências Biológicas: A habilitação de Bacharelado em Ciências Biológicas 

permite a formação de profissionais dentro de um amplo escopo, com uma base sólida propiciada 

pelo Núcleo Básico, aliada a um elenco amplo e diversificado de disciplinas optativas eletivas, 

em que o estudante tem flexibilidade e individualidade respeitada para definir seu conteúdo 

formativo. Tal flexibilização da estrutura curricular permite ao estudante cursar qualquer 

disciplina, incentivando sua autonomia e amadurecimento frente ao leque de disciplinas que mais 

se ajustam ao seu perfil profissional. Esse modelo se ajusta ao perfil de formação acadêmica em 

que se respeita a diversidade individual e suas inclinações acadêmicas e profissionais. O modelo 

proposto se ajusta ao novo mercado contemporâneo, que solicita formação básica sólida, mas 

permite a diversidade individual, capacidade criativa e inovadora, garantindo também, por meio 

da flexibilidade na estrutura curricular, mobilidade entre cursos da Universidade de São Paulo e 

outras instituições de ensino superior, de modo a se ajustar aos desafios profissionais que serão 

estabelecidos no futuro. O profissional biólogo formado por meio desta habilitação será um 

profissional competente para a compreensão da biologia de um modo amplo, crítico, ético e 

reflexivo, sendo consciente de sua atuação transformadora na sociedade e capaz de atuar em 
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diferentes áreas designadas aos biólogos (Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde, 

Biotecnologia e Produção). 

2) Licenciatura: pauta-se por princípios da ética democrática e forma profissionais capazes de 

desenvolver atividades educacionais em diferentes níveis do ensino, que compreendam o 

processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem na escola e nas suas relações com o 

contexto no qual se inserem as instituições de ensino. Utiliza conhecimentos sobre a realidade 

econômica, cultural, política e social, para compreender o contexto e as relações em que está 

inserida a prática educativa; promove uma prática educativa que leve em conta as características 

dos alunos e de seu meio social. Utiliza resultados de pesquisa para o aprimoramento da prática 

profissional e aplica o conhecimento sobre a organização, gestão e financiamento dos sistemas 

de ensino, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade, além atuar em prol da 

preservação da biodiversidade. 

Nos últimos quatro anos de registro, o Curso recebeu cinco estrelas, a melhor pontuação 

estabelecida pelo Guia do Estudante da Editora Abril. O DB organizou seu curso de graduação 

sob eixos de concepção modernos e amplos, que correspondem às grandes áreas do 

conhecimento: Biologia Evolutiva, Biologia Ambiental, Biologia Molecular e Biotecnologia, e 

Licenciatura. Essa organização permite flexibilização na estrutura do curso e, por consequência, 

influencia também a maneira como se organiza a Pós-Graduação. 

 

3.4 - Graduação em Psicologia 

O curso de Graduação em Psicologia é oferecido pelo DP, sendo considerado um dos melhores 

do país, obtendo uma excelente avaliação (cinco estrelas) nas últimas edições do Guia do 

Estudante da Editora Abril. Os alunos de graduação têm uma formação complementar oferecida 

pelo Programa Especial de Formação em Pesquisa (Bacharelado Especial em Pesquisa), uma 

experiência de sucesso que forma em média 25 alunos por ano, 75% dos quais com bolsa de 

Iniciação Científica, recebidas de Agências de Fomento à Pesquisa (FAPESP e CNPq). 

A Comissão Coordenadora de Curso de Psicologia (CoC Psicologia), criada em 1990, 

sempre esteve voltada para o aprimoramento do curso, para o atendimento aos dispositivos legais 

que regulam a formação do psicólogo em nosso país, para a organização dos conteúdos 

acadêmicos oferecidos aos alunos e para o acolhimento dos mesmos, entre outras funções. A 

CoC Psicologia trabalha em consonância com o Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada, 

criado em 16 de março de 1971. Este Centro construiu, ao longo de sua história, grande 

importância na regulamentação e acompanhamento dos estágios supervisionados, inseridos em 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

75 

diferentes tipos de serviços públicos, fortalecendo assim a relação do curso de Psicologia com a 

comunidade. Ao longo de sua existência, a organização da formação profissional procurou 

abranger áreas emergentes de conhecimento técnico e prática profissional, articuladamente ao 

fomento e aperfeiçoamento daquelas áreas que já faziam parte da formação tradicional do 

psicólogo. 

Os desdobramentos da identidade fortemente vinculada à pesquisa e as estratégias de 

consolidação desta missão permitiram ao Departamento de Psicologia que, em 1993, criasse um 

Programa Optativo de Formação Especial em Pesquisa. Neste programa, o curso passou a 

oferecer ao estudante um treino intensivo de iniciação científica, que se distribui ao longo de 

cinco semestres, culminando com a defesa da Monografia de Conclusão de Curso. A grande 

maioria destes alunos trabalha com bolsas de iniciação científica oferecida pelos órgãos de 

fomento a pesquisas (FAPESP, CNPq, PIBIC). Este Programa passou a ser reconhecido 

nacionalmente por seu pioneirismo neste tipo de formação e constituiu-se em um dos diferenciais 

do Curso de Psicologia da FFCLRP/USP, sendo hoje um atrativo para a quase totalidade dos 

estudantes. 

Em seus 55 anos de história, o Curso de Psicologia da FFCLRP/USP adquiriu uma 

identidade singular no cenário nacional. Como um curso de universidade pública do interior do 

Estado, tornou-se possível um convívio entre professores e alunos caracterizado pela 

proximidade. O engajamento de um elevado número de estudantes em Laboratórios de Grupos 

de Pesquisa, no desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com ou sem bolsas, atesta a 

constituição de um ambiente científico extremamente mobilizado pela curiosidade em relação à 

construção do conhecimento em Psicologia.  

A reestruturação do currículo do curso de Psicologia, implementada a partir de 2018, 

adequou o curso às Diretrizes Nacionais para o curso de Psicologia e consolidou iniciativas 

importantes para a formação dos alunos. Entre estas, destacam-se a abertura de frentes e campos 

de estágio em diferentes contextos, a oferta de uma disciplina (Questões da Prática Profissional) 

que funciona como um espaço de debates sobre a inserção profissional, que auxilia a transição da 

vida estudantil para a vida profissional, e a proposição das disciplinas Gestão de Carreira I e 

Gestão de Carreira II, como estratégia para antecipar as reflexões sobre a construção da carreira, 

o papel de estudante, pesquisador e futuro profissional da Psicologia. Também foram criadas 

ações pontuais em todos os anos do curso, na perspectiva de articular essa temática da carreira e 

mercado de trabalho, com a cessão de um período para atividades que tratam da identidade 

profissional. 
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O curso de Psicologia é o segundo curso mais concorrido no concurso vestibular na 

última década, ficando atrás do curso de Medicina da FMRP/USP no Campus de Ribeirão Preto. 

É o sétimo curso mais concorrido de toda a USP. A evolução da relação candidato/vaga do curso 

pode ser observada na Tabela 3. 

A finalidade do curso de Psicologia é criar condições objetivas e subjetivas, materiais e 

simbólicas, para uma formação solidamente fundamentada, apoiada no diálogo constante entre 

teoria e prática. Este objetivo é buscado por meio do compromisso com uma formação: que 

desenvolva uma rigorosa postura ética; que garanta o respeito a uma concepção abrangente e 

integrada dos processos psicológicos; que seja implicada na reflexão dos impactos sociais da 

atuação; que procure retornar à sociedade o investimento público na educação superior, por meio 

da pertinência e qualificação dos serviços que lhes são prestados; que promova uma postura 

proativa em relação ao contínuo processo de capacitação e aprimoramento pessoal e da própria 

Psicologia, enquanto área de conhecimento e de prática profissional. 

 

Tabela 3. Relação candidato/vaga no vestibular para o curso de Psicologia da FFCLRP/USP desde 2010. 

 

Ano 
Candidatos 

por vaga 
Ano 

Candidatos 

por vaga 

2010 16,6 2015 26,5 

2011 21,9 2016 37,6 

2012 24,7 2017 37,1 

2013 28,6 2018 47,0 

2014 28,0  

 

 

3.5 - Pós-Graduação nas áreas biológica e psicológica na FFCLRP-USP 

Atualmente, cada departamento possui dois cursos de Pós-graduação stricto sensu. Os 

quatro programas reúnem um total de 326 estudantes. Isso corresponde a 49,2% do corpo 

discente vinculado à pós-graduação na FFCLRP/USP, evidenciando a relevância do ensino de 

pós-graduação nesses dois departamentos, com várias interfaces na formação pós-graduada, 

sobretudo no campo da aplicação do conhecimento na Educação (desde básica, passando pelo 

ensino fundamental até pós-graduação). Uma visão geral de seus programas de pós-graduação 

consta na tabela 4. 
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Tabela 4. Síntese numérica dos Programas de Pós-Graduação futuramente incorporados pelo ICV. 

Dados dos programas 

(novembro 2018) 

Departamento Biologia Departamento Psicologia 

Entomologia 
Biologia 

Comparada 
Psicobiologia Psicologia 

Ano de criação 1980 1998 1984 1995 

Conceito CAPES 7 6 6 5 

Docentes 22 26 19 32 

Docentes bolsistas 

Produtividade CNPq 
54,5% 58,5% 53,0% 46,9% 

Matriculados 
Mestrado 12 29 28 85 

Doutorado 38 44 34 56 

Titulados 
Mestrado 252 223 304 550 

Doutorado 189 124 206 286 

 

PG no Departamento de Biologia 

O DB sedia dois programas de pós-graduação de excelência conforme avaliação da 

CAPES. São os Programas de Biologia Comparada (conceito CAPES 6) e de Entomologia 

(conceito CAPES 7). Seus dados podem ser visualizados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Indicadores gerais dos programas de pós-graduação do DB. 

Programa 
Biologia 

Comparada 
Entomologia Total 

Conceito CAPES 6 7 - 

Orientadores 26 22 48 

Discentes matriculados 
73 

(29 ME, 44 DO) 

50 

(12 ME, 38 DO) 

123 

(31 ME, 82 DO) 

Egressos 347 441 788 

Últimos cinco 

anos 

Artigos 226 201 427 

Dissertações 63 41 104 

Teses 54 53 107 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada (PPGBC/USP) da Universidade 

de São Paulo foi criado em 1998 e completou 20 anos de existência em 2018. A consolidação do 

Programa ao longo dos primeiros 15 anos de existência foi seguida de notável ascensão no 

último quadriênio (2013 a 2016) que resultou, inclusive, na indicação para conceito 6 após a 

recente avaliação quadrienal da CAPES. O Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada 

diferencia-se dentro da área de “Biodiversidade” da CAPES por formar recursos humanos 
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capazes de integrar os eixos ecológicos e evolutivos da biodiversidade às bases epistemológicas 

e históricas do conhecimento biológico.  

O programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada está organizado em três eixos 

estruturantes: 1) Evolução da Biodiversidade; 2) Ecologia e Conservação da Biodiversidade; 3) 

História, Filosofia e Ensino de Evolução e Ecologia. A biologia evolutiva é o ponto central para 

onde convergem as diferentes áreas das ciências biológicas e, portanto, naturalmente esse é o 

eixo que promove a integração das diferentes linhas de pesquisa que compõem o caráter 

interdisciplinar do PPGBC/USP. Como resultado, o Programa de Pós-graduação diferencia-se 

dentro da área de “Biodiversidade” da CAPES por formar recursos humanos capazes de integrar 

os eixos ecológicos e evolutivos da biodiversidade às bases epistemológicas e históricas do 

conhecimento biológico. A esse perfil diferenciado, agrega-se ainda a valorização da atividade 

didática e suas contribuições para o ensino de ecologia e evolução em diferentes níveis de 

formação. 

Também merece destaque a atuação dos orientadores no ensino de graduação e a 

interface de discentes e docentes do Programa com duas esferas externas à academia: 1) 

atividades de gestão da biodiversidade e programas de conservação; 2) interface com ensino 

médio e fundamental por meio de consultorias pedagógicas e programas de formação de 

professores. A combinação de uma estrutura interdisciplinar com um corpo docente altamente 

qualificado, em interface com a trajetória crescente de internacionalização aliada a uma maior 

interação com a sociedade, resulta em um perfil de egresso com formação diferenciada que é 

capaz de liderar novos grupos atuantes na produção de conhecimento e solução de problemas em 

Ecologia e Evolução e sua aplicação no ensino de Biologia. 

O Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP) teve início em 1980, com a implantação do curso de 

Mestrado. Desde sua implantação, o Programa possui um caráter interinstitucional, congregando 

docentes da Faculdade de Agronomia e Veterinária de Jaboticabal – UNESP, do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura-CENA – USP, do Instituto de Biociências de Rio Claro - 

UNESP, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, do Instituto de Biociências de São 

Paulo - USP e do Museu de Zoologia da USP. O curso de Doutorado foi iniciado em 1993, 

atendendo a profissionais formados em diversas áreas da Biologia, como biólogos, agrônomos, 

zootecnistas e outras áreas afins. O Programa de Entomologia se insere na área de 

Biodiversidade da CAPES, e recebeu o conceito 7 na última avaliação quadrienal (2017). A 

missão do Programa é a formação de pesquisadores e docentes universitários altamente 
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qualificados nas diversas áreas de investigação relacionadas à Entomologia. O Programa prima 

pela interdisciplinaridade, que se reflete na integração conceitual e prática de pesquisas básicas e 

aplicadas que visam o conhecimento de diferentes aspectos biológicos dos insetos. 

Os docentes e discentes da Biologia Comparada e da Entomologia publicam artigos em 

coautoria com pesquisadores sediados no exterior. Os orientadores têm se destacado pelo 

desenvolvimento de projetos em parceria com centros de pesquisa de outros países, em particular 

de centros acadêmicos na Europa e América do Norte, e pelos intercâmbios de alunos e docentes. 

Ambos os programas estão vinculados à área da Biodiversidade na CAPES. Por meio desses 

programas de Pós-Graduação, o DB tem recebido visitas de pesquisadores estrangeiros de 

diferentes países (Alemanha, Colômbia, Estados Unidos, Suécia, Bélgica, Reino Unido, França, 

Espanha, Estônia, Canadá, Austrália, Irlanda, Portugal, Dinamarca e Argentina), sendo este um 

importante indicativo de sua inserção internacional. 

A esse perfil diferenciado, agrega-se ainda a valorização da atividade didática e suas 

contribuições para o ensino de ecologia e evolução em diferentes níveis de formação. O 

Programa de Pós-Graduação em Entomologia tem como objetivo central formar profissionais de 

alta qualificação na área da Entomologia, tendo como elemento comum o conhecimento de 

diferentes aspectos biológicos dos insetos, um grupo taxonômico com notável diversidade entre 

os seres vivos. Os vários eixos do Programa incluem desde a descrição e a compreensão da 

diversidade e evolução de insetos até aspectos biológicos importantes, do nível genético ao nível 

comportamental, ecológico e aplicado. A ação integrada desses dois Programas de Pós-

Graduação resultou em aporte significativo de recursos financeiros para o DB, tanto na forma de 

bolsas de estudo disponibilizados pela CAPES como recursos PROAP-PROEX ou associados a 

projetos de pesquisa coordenados por orientadores vinculados aos Programas. Os dois Programas 

de Pós-Graduação do DB atuam de forma integrada em diversos aspectos, compartilhando 

recursos e espaços de secretaria e atividades didáticas, ministrando disciplinas em conjunto e 

realizando um ciclo de seminários comum aos dois Programas, embora sem enfraquecer sua 

identidade, consolidada por históricos com origens independentes. 

 

PG no Departamento de Psicologia 

O Departamento de Psicologia da FFCLRP-USP abriga dois Programas de Pós-

Graduação, o de Psicobiologia (conceito CAPES 6) e o de Psicologia (conceito CAPES 5), com 

seus professores atuando em diferentes áreas e especialidades. A esses docentes que compõem o 

núcleo de sustentação das Linhas de Pesquisa dos programas, somam-se docentes de outros 
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Departamentos da Unidade, como o Departamento de Educação, Informação e Comunicação 

(DEDIC) e o Departamento de Biologia, assim como de outros centros de investigação científica 

do Campus, como o Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento (FMRP-

USP) e a Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto (EEFERP-USP). Essas 

parcerias expressam a tradição do Departamento de compor grupos de pesquisa interunidades e 

interdisciplinares, com expressivo apoio das agências de fomento à pesquisa, em especial 

CAPES, CNPq e FAPESP. Seus dados gerais podem ser visualizados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Indicadores gerais dos programas de pós-graduação do DP. 

Programa Psicobiologia Psicologia Total 

Conceito CAPES 6 5 - 

Orientadores 19 32 51 

Discentes matriculados 
62 

(28 ME, 34 DO) 

141 

(85 ME, 56 DO) 

203 

(113 ME, 90 DO) 

Egressos 510 836 1.346 

Últimos cinco 

anos 

Artigos 326 546 872 

Dissertações 70 176 246 

Teses 44 84 128 

 

A boa avaliação dos Programas de Pós-Graduação está associada à relevante e 

significativa produção científica de seu corpo docente e seu comprometimento com a formação 

dos pós-graduandos para a pesquisa e a docência. A qualidade dessa produção também pode ser 

reafirmada pelo número de bolsistas de produtividade do Departamento. Atualmente 12 docentes 

são bolsistas de produtividade do CNPq. Além disso, os próprios alunos de graduação e de pós-

graduação são frequentemente contemplados com bolsas de estudo, proporção que atinge quase 

metade dos graduandos em Psicologia (42,5% dos alunos de graduação são beneficiados com 

bolsas de Iniciação Científica), assim como boa parte dos alunos dos dois Programas de Pós-

Graduação. Os dois Programas têm como objetivo central desenvolver a pesquisa e a formação 

de recursos humanos em Psicologia, com alto nível, acompanhando o avanço científico 

internacional da área, além de formar egressos altamente qualificados para o exercício 

profissional e acadêmico em nível de excelência. Com base nesses princípios, e alinhado às 

políticas da CAPES para a área de Psicologia, as Comissões de Coordenação dos Programas 

estabeleceram como metas centrais para os próximos anos: i) produzir conhecimento original em 

Psicologia vinculado às áreas de concentração dos programas; ii) estimular o desenvolvimento 

acadêmico por meio da participação em redes de colaboração científica (nacionais e 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

81 

internacionais); iii) promover a produção e a difusão do conhecimento científico em Psicologia; 

e iv) formar investigadores científicos e docentes em Psicologia capazes de elaborar, de forma 

autônoma, resposta às necessidades da sociedade contemporânea, no intuito de aprimorar 

recursos humanos em variados contextos de pesquisa e de aplicação da Psicologia. Assim como 

no DB, as atividades dos dois Programas de Pós-Graduação sediados no Departamento de 

Psicologia são muito integradas, mas sempre preservando a identidade de cada Programa. 

Os dois Programas de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia sempre 

privilegiaram o respeito à diversidade e o desenvolvimento de trabalhos no mais alto grau de 

excelência, com estreito intercâmbio científico nacional e internacional. Com base nessas 

premissas, as diversas ações desses programas objetivam aplicar o conhecimento produzido em 

Psicologia em seus diferentes campos e contextos, com a riqueza das demandas sociais 

contemporâneas. Como resultado, os dois programas têm formado docentes e pesquisadores 

qualificados e responsáveis para atuar nessa área, em diferentes frentes de trabalho, inserindo-se 

de modo proativo na sociedade. Almeja-se proporcionar aos alunos adequada formação teórico-

metodológica no campo da Psicologia, favorecendo escolhas que caminhem para uma 

especialização temática em termos de investigação científica.  

Grande parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) 

participa de grupos de pesquisa consolidados na área, sendo coordenadores ou membros titulares 

de Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq. Do Núcleo Permanente do PPGP, 24 (85,7%) 

orientadores participam ativamente dos Grupos de Trabalho (GT) da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) ou outras associações nacionais de pós-

graduação e alguns trabalham em Comissões Assessoras e do seu Conselho Fiscal, além de 

existirem membros em Comitê de Avaliação da CAPES e do CNPq. É significativo o número de 

projetos de pesquisa financiados com auxílios regulares à pesquisa da FAPESP, editais 

Universais do CNPq, além de MEC/CAPES, MCT/CNPq/FINEP e Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD). O número de bolsas de Mestrado e Doutorado recebidas das diversas 

agências de fomento (CAPES, CNPq e FAPESP) foi expressivo ao longo do quadriênio 2013-

2016: 153 bolsistas FAPESP, 212 bolsistas CAPES, 46 bolsistas CNPq, além de seis bolsistas 

PEC-PG/CNPq, três bolsistas da AUCANI-USP e uma bolsista da FAPEAM. O PPGP totalizou 

415 financiamentos de estudo dos discentes no período de 2013-2016. 

A produção científica dos docentes do PPGP é expressiva quando comparada com a área, 

de acordo com a avaliação CAPES. Houve crescimento da produção de artigos por docentes, 

com melhor distribuição interna entre as áreas de concentração, além de aprimoramento em sua 
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qualificação. Um dos grandes compromissos públicos do PPGP, vinculados à produção do 

conhecimento, é a responsabilidade pela edição da Revista “Paideia”, revista quadrimestral que 

se constitui como qualificado veículo nacional de divulgação científica, além de editorias de 

outros seis periódicos científicos relevantes. A Revista “Paideia” foi classificada como periódico 

A1 a partir de janeiro de 2012 no Qualis da área, reconhecimento público de seu alcance e 

seriedade, figurando como um dos pontos de destaque do PPGP. 

Os alunos de Doutorado do PPGP são especialmente incentivados a estágios no exterior 

(Doutorados-Sanduíche) e à dupla titulação. O PPGP estabeleceu convênios de Dupla Titulação, 

em seguimento a sua história de estimular o intercâmbio científico entre centros de pesquisa e 

investigadores de referência internacional (institucionalização da internacionalização). 

Em extenso levantamento realizado para os eventos comemorativos dos 22 anos do 

PPGP, realizado com os titulados até 2017, foi possível localizar informações sobre 717 (88,6%) 

do total de egressos do programa (n=809, sendo 267 Doutores e 542 Mestres). Esses dados 

encontram-se disponíveis para consulta pública na homepage do PPGP 

(http://sites.ffclrp.usp.br/pgpsicologia20anos/#/egressos). Desse conjunto de profissionais 

formados pelo PPGP, 457 (63,4%) trabalham em Instituições de Ensino Superior, sendo que, 

desse subtotal, 219 (47,9%) atuam como docentes ou pesquisadores em Instituições Públicas de 

Ensino Superior e 238 (52,1%) em Instituições Particulares de Ensino Superior. Desse modo, o 

PPGP tem sido importante nucleador de grupos de pesquisa, formando recursos humanos 

qualificados, docentes e pesquisadores, cumprindo seus objetivos com o devido zelo e com o 

reconhecimento público derivado da dimensão de suas ações e dos múltiplos agentes envolvidos 

ao longo de duas décadas. 

O PPG Psicobiologia foi fundado em 1984, com o curso de Mestrado, e o Doutorado 

passou a funcionar em 1989. O Programa reúne pesquisadores da área básica e aplicada, visando 

uma integração da pesquisa dirigida a todos os níveis de organização do funcionamento do 

cérebro e do sistema nervoso durante o processo de interação do organismo com o meio e a sua 

manifestação comportamental. A organização interdisciplinar da grade curricular e das linhas de 

pesquisa do PPG Psicobiologia leva em conta sua característica de intersecção de abordagens 

psicológicas e biológicas do cérebro e comportamento. Neste exercício da interdisciplinaridade o 

programa apresenta um corpo docente qualificado, o que é indicado pela ampla e intensa 

atividade de intercâmbio com centros avançados em neurociências e comportamento, nacionais e 

internacionais, que enfatizam o estudo dos processos psicológicos básicos. 
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O PPG Psicobiologia é avaliado como programa de excelência pela CAPES desde sua 

fundação (conceito 6 na última avaliação quadrienal). Praticamente todos os seus alunos contam 

com bolsas de estudos (CAPES-PROEX ou FAPESP), propiciando dedicação exclusiva ao 

programa.  

A qualidade do programa também pode ser aferida pelas atividades desenvolvidas pelos 

seus egressos. Dos 207 doutores formados pelo programa até 2018, existem informações precisas 

de 158 (76%). Desses, 40% são docentes de instituições de ensino superior públicas e 28% de 

instituições privadas, em Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, 

Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, 

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Destaca-se que 12% dos doutores 

egressos foram contratados por empresas e universidades no exterior, e que, atualmente, outros 

18% desses doutores fazem pós-doutorado, no Brasil (12%) ou no exterior (6%). Os demais 

egressos, assim como alguns dos que estão inseridos em universidades privadas, relataram 

atividades dentro da área de formação, como psicólogos ou fonoaudiólogos contratados pelo 

poder público estadual, consultores na área ambiental ou sobre comportamento animal, ou 

colaboradores em projetos de pesquisa. Esses números destacam a força do PPG Psicobiologia 

no cenário nacional como formador de pesquisadores e docentes com alta qualificação e ótima 

inserção acadêmico-profissional. 

 

4. Atividades e áreas de pesquisa em Biologia e Psicologia na FFCLRP-

USP, projetos e captação de recursos 

Os dois departamentos têm um histórico consolidado de atividades de pesquisa e de 

captação de recursos junto às agências de fomento. Nesse momento, há que lembrar que no 

Departamento de Biologia há 36 docentes e, no Departamento de Psicologia, 32.  

A seguir, será realizada uma descrição resumida, porém detalhada, dessa intensa 

atividade científica de modo comparativo. Desse modo, uma análise global poderá ser feita, 

demonstrando as vantagens e desafios da união de ambos os Departamentos no ICV. Na Tabela 

7 é possível observar as atividades de pesquisa dos Departamentos, incluindo Laboratórios de 

Pesquisa e Grupos de Pesquisa CNPq, Pesquisadores Produtividade CNPq, Produção Científica e 

Captação de Recursos.  
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Tabela 7. Atividades referentes às atividades de Pesquisa dos Departamentos de Biologia e Psicologia. 

Atividades Departamento de Biologia Departamento de Psicologia 

Laboratórios de Pesquisa e Grupos 

de Pesquisa CNPq 
40 Laboratórios 

 37 Laboratórios. 

 37 Grupos de Pesquisa do CNPq, 

exercendo a liderança direta em 30 

deles. 

Produção 

Científica 

Artigos, capítulos e 

livros 

189 

(média 5 itens/docente) 

872 

(média 16 itens/docente) 

Total de citações GS 7.443 67.164 

Índice H médio GS 21 15 

Pesquisadores com Bolsa 

Produtividade CNPq 

 11 (64,7%) nível 1 

 6 (35,3%) nível 2 

 5 (41,6%) nível 1 

7 (58,4%) nível 2 

Professor Sênior 3 5 

Pós-doutorandos 16 21 

Pesquisadores colaboradores 1 1 

Captação de Recursos 

 R$ 24.085.716,68 

 US$ 683.110,72 

 £ 5.000,00 

 R$ 8.215.467,32 

 

 

 

Os Departamentos vêm confirmando forte vocação em pesquisa em diferentes áreas, 

primando pela qualidade e forte impacto no conhecimento gerado por linhas de pesquisa. Os 

docentes coordenadores têm recebido financiamento de agências de fomento à pesquisa 

(FAPESP, CAPES e CNPq), além de captação internacional e de empresas, sem contar bolsas de 

mestrado, doutorado e IC. É importante considerar que isto gera Reserva Técnica Institucional da 

FAPESP, o que permite melhorias em estrutura e suporte à pesquisa.  

É importante ressaltar que a Captação de Recursos muitas vezes vem de um esforço 

coletivo da organização de Laboratórios, fruto do próprio amadurecimento acadêmico 

continuado dos Departamentos, o que, por consequência, é acompanhado pelo crescimento da 

visibilidade em escala nacional e internacional: diversos orientadores e laboratórios possuem 

sites e blogs. No DB há cerca de 40 Laboratórios, como pode ser consultado no site do Programa 

de Biologia Comparada (http://sites.usp.br/biocomparada/en/), o qual disponibiliza suas 

principais informações em português, inglês, espanhol, francês e alemão, e também possui uma 

página no facebook (https://www.facebook.com/Programa-de-P%C3%B3s-

Gradua%C3%A7%C3%A3o-em-Biologia-Comparada-1533295690317000/) com divulgação de 
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notícias e eventos em inglês. Somente em 2017 foram 73 projetos (15 concluídos, 13 iniciados e 

45 em andamento), financiados por agências de fomento brasileiras e internacionais.  

No Departamento de Psicologia, as atividades de pesquisa têm se concentrado fortemente 

no âmbito da pós-graduação. A maioria dos docentes está credenciada em um dos dois 

programas de PG do departamento e desenvolvem atividade de grande relevância nos seus 

respectivos campos de atuação. No âmbito de intercâmbios nacionais, merecem destaque os 

profícuos contatos de docentes dos dois programas de pós-graduação com laboratórios e centros 

de investigação científica de outras Universidades brasileiras, públicas e privadas, em 

praticamente todos os Estados da Federação onde existem programas de pós-graduação em 

Psicologia e áreas afins. Esse intenso intercâmbio institucional pode ser visto nas atividades 

desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisa e Laboratórios de Pesquisa cadastrados no CNPq, e 

participação em Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT). Os docentes do 

Departamento de Psicologia integram 37 Grupos de Pesquisa do CNPq (http://dgp.cnpq.br/dgp/), 

exercendo a liderança direta em 30 deles. Nesses diretórios fica público e registrado o total de 

docentes e de discentes envolvidos nos grupos de pesquisa, notando-se que os orientadores se 

encontram altamente engajados no intercâmbio científico nacional.  

A excelência dos departamentos pode ainda ser percebida por outros indicadores. No 

Departamento de Biologia quase metade dos docentes ativos (17, 47,2%) são bolsistas de 

produtividade do CNPq, sendo que 11 (64,7%) deles são de nível 1 e seis (35,3%), são nível 2. 

Tais docentes atuam e coordenam diferentes linhas de pesquisa em Biologia Evolutiva, Biologia 

Molecular e Tecnológica, e Biologia Ambiental, expressando a diversidade do Departamento 

com relação à pesquisa. Contudo, tal diversidade não impõe limites para uma efetiva interação e 

colaboração entre os diferentes laboratórios dos dois Departamentos. Quanto ao Departamento 

de Psicologia, cabe destaque também o fato de que dos 32 docentes em atividade do 

departamento (não aposentados), 12 (cerca de 38%) têm bolsa de produtividade do CNPq, cinco 

deles (41,6%) de nível 1 e sete (58,4%) de nível 2. A realização de pesquisas no âmbito do 

Departamento de Psicologia tem carreado recursos provenientes de diversas agências de 

fomento. 

O Departamento de Biologia possui produção científica literária em diversas áreas do 

conhecimento e com elevado nível de excelência, como se depreende das revistas de alto 

impacto. No ano de 2017, os 36 docentes efetivos em RDIDP e os três docentes aposentados 

publicaram um total de 189 artigos e capítulos de livros, totalizando uma média de cinco itens 

por docente. Dos 34 docentes do departamento que estão cadastrados na plataforma Google 
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Scholar, foram recuperadas 7.443 citações. O índice H médio desses docentes é 21, um valor 

considerável. Cabe mencionar que uma parte do Departamento de Biologia contribui diretamente 

para o resultado do World Ranking by Subject que coloca a Universidade de São Paulo em 

primeiro lugar no mundo na área de Zoologia (http://cwur.org/2017/subjects.php#Zoology). A 

capacidade instalada brasileira em pesquisa sobre Biodiversidade, especificamente na zoologia, 

também é destacada nas estatísticas da revista Zootaxa, o mais influente canal científico para a 

taxonomia zoológica, que coloca o Brasil como país com o maior número de contribuições até 

2011 (www.mapress.com/zootaxa/support/Statistics.htm). Outra informação digna de nota é a 

notícia que a Psicobiologia da FFCLRP/USP está em 6º lugar no ranking mundial, segundo o 

Center for World University Rankings. Ao olhar o conjunto da produção dos dois programas de 

Pós-Graduação do DP temos, nos últimos cinco anos, 872 artigos publicados em periódicos 

qualificados, indicando média de 16 artigos por docente no período. As citações do Google 

Scholar também atingem a cifra superior a 67 mil, evidenciando a contribuição relevante para a 

produção do conhecimento em Psicologia. 

Os laboratórios dos departamentos de Biologia e Psicologia têm uma longa trajetória de 

colaboração na área de pesquisa. Um dos indicadores mais salientes desta interação foi a 

instalação do programa de pós-graduação em Psicobiologia, junto ao Departamento de 

Psicologia, que contou com estreita colaboração dos docentes Lionel Gonçalves, Ronaldo 

Zucchi, Carlos Garófalo, Fernando Zucoloto, José Aparecido da Silva, integrando o corpo 

docente permanente desde seu início, contribuindo para o nível de excelência que este programa 

mantém nos seus 33 anos. Atividades de formação de pesquisadores em nível de graduação 

envolvem orientação de alunos do curso de Biologia por pesquisadores do DP em programas de 

Bacharelado, com suporte de agências financiadoras de bolsas de Iniciação Científica. 

Portanto, as perspectivas, a partir da criação do Instituto de Ciências da Vida, neste 

sentido, são de ampliação destas iniciativas, tanto como estímulo ao próprio crescimento 

institucional e como no atendimento às demandas regionais. As possibilidades são de ampliação 

e de aprimoramento técnico-científico em termos de qualidade e produção de conhecimento que 

atenda às demandas da sociedade. 
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5. Atividades de extensão universitária  

5.1 - Departamento de Biologia 

As atividades de extensão permitem compartilhar com a sociedade o conhecimento 

abordado nas diversas linhas de pesquisa congregadas junto ao DB, promovendo o debate de 

assuntos atuais que envolvem temas das Ciências Biológicas e fomentando o intercâmbio de 

saberes entre academia e sociedade. Historicamente, o DB vem desenvolvendo regularmente 

numerosas atividades de extensão universitária. Há um viés tradicional na quantificação e 

avaliação da pesquisa em relação às atividades de extensão, de maneira que nem sempre fica 

claro o volume e o alcance das atividades de extensão do Departamento. Essas ações são 

especialmente proeminentes na interface com a educação em diferentes níveis de formação. 

Nessa vertente, destaca-se o projeto do Museu da Biodiversidade da Universidade de São Paulo 

(MBUSP), que aguarda solução de pendências políticas e burocráticas. A exposição do museu é 

de grande porte, e transformará a cidade e o Campus em um centro nacional de visitação. 

Adicionalmente, membros do DB participam da oferta de cursos gratuitos de preparação para o 

vestibular, provém suporte direto a escolas e docentes da Rede Pública de Ensino em atividades 

de ensino de Ciência, realizam acolhimento de professores e alunos da Rede Pública de ensino 

em atividades no DB, e lideram ações de extensão em áreas públicas como o evento anual “Bio 

na Rua” também relacionadas ao ensino de Ciência. Dentre as ações em interface com atividades 

relacionadas com o uso e gestão do meio ambiente, destacam-se a identificação de material 

biológico, o apoio fornecido a apicultores, e a orientação para atividades de conservação e 

sustentabilidade dentro e fora do Campus da USP. É importante destacar que muitos dos eventos 

realizados no âmbito do DB são propostos e organizados por discentes de graduação ou 

vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Biologia Comparada e Entomologia. Essa 

estratégia estimula que a(o)s aluna(o)s adquiram vivência docente e experiência na organização 

de atividades e eventos científicos. 

 

5.2 - Departamento de Psicologia 

As atividades de Cultura e Extensão do Departamento de Psicologia são desenvolvidas, 

sobretudo, a partir da participação de docentes, psicólogos, funcionários e alunos/estagiários nas 

ações do CPA, nas ações dos diferentes Centros de Pesquisa e Laboratórios de Pesquisa/Ensino e 

Extensão, e em projetos de Cultura e Extensão. O CPA, criado em 1971 como um órgão 

complementar da FFCLRP, coordena as atividades de estágio profissionalizante e os serviços de 
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extensão, que foram evoluindo ao longo do tempo e hoje se organizam em serviços tais como: i) 

Serviço de Triagem Infantil, de Adolescentes e Adultos, ii) Serviço de Psicodiagnóstico, iii) 

Serviço de Psicoterapia de Orientação Psicanalítica (POP), iv) Serviço de Ludoterapia de 

Orientação Psicanalítica, v) Serviço de Psicoterapia Psicanalítica para Crianças, Adolescentes e 

Pais Adotivos, vinculado ao Grupo de Apoio Integral à Adoção (GAIA), vi) Aconselhamento e 

Apoio Psicológico, vii) Psicopedagogia, viii) Serviço de Orientação Profissional, ix) Orientação 

de Pais, x) Intervenção Psicológica em Programas Comunitários, xi) Intervenções em Psicologia 

Hospitalar, xii) Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual - VIDEVERSO, xiv) Treino 

de Habilidades Sociais, xv) Terapia Familiar e de Casal e xvi) Assessoria ao Desenvolvimento 

Organizacional e de Equipes de Trabalho. A população atendida constitui-se de crianças, 

adolescentes, adultos, população do Campus da USP, instituições de educação e saúde, empresas 

e organizações de trabalho, e a comunidade de Ribeirão Preto e região.  

As atividades de extensão universitária do Departamento de Psicologia estão organizadas 

em quatro conjuntos: i) atividades formativo-educacionais e de seleção e orientação profissional 

dirigida a instituições, grupos e/ou profissionais/clientes: ii) atividades de divulgação cultural, 

científica e tecnológica; iii) atividades diagnósticas e de encaminhamento clínico; e iv) 

atividades terapêuticas. A título de ilustração, no período de 2010-2014 foram desenvolvidos 25 

projetos financiados pela Pró-Reitoria de Cultura Extensão, Ministério da Educação e da Saúde e 

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, que envolveram a participação de 11 docentes, 

três psicólogos, 129 alunos de graduação e 28 alunos da pós-graduação, beneficiando 41.629 

pessoas direta e indiretamente. 

Como ação direta, o Departamento de Psicologia incentiva os docentes e/ou psicólogos a: 

i) submeterem propostas nos Editais de Fomento e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da 

USP, permitindo que os estudantes, desde os anos iniciais de sua formação, envolvam-se com 

projetos de cunho prático, desenvolvidos em diferentes contextos; ii) desenvolverem parcerias 

com instituições e organizações, visando tanto à prestação de serviços à comunidade quanto à 

capacitação de profissionais; iii) desenvolverem estágios profissionalizantes que, vinculados ao 

Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada, garantam a oferta de serviços psicológicos de 

qualidade à comunidade local. 
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6. Internacionalização e inserção nacional 

6.1 - Indicadores de Internacionalização 

As atividades de intercâmbio internacional na FFCLRP/USP estão diretamente 

relacionadas a seus programas de Pós-Graduação e a seus cursos de graduação, permeados por 

várias instâncias USP e sua Agência de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 

(AUCANI). Muitas dessas parcerias funcionaram (e vem funcionando) de forma bastante 

satisfatória, mesmo sem a formalização de convênios institucionais, embora exista o empenho de 

todos no sentido de concretizar essas cooperações nacionais e internacionais entre centros de 

formação profissional em termos de graduação e de pós-graduação, sempre atrelados a atividades 

de investigação científica.  

Em relação aos indicadores de internacionalização, o destaque deve ser atribuído à 

produção científica por meio de artigos em periódicos em coautoria com pesquisadores sediados 

no exterior, na qualidade das publicações produzidas por docentes e discentes vinculados à 

graduação e a Pós-Graduação nos Departamentos de Biologia e de Psicologia. Serão 

apresentados alguns exemplos específicos desses indicadores.  

No Programa de PG em Entomologia, 25% do seu núcleo permanente de docentes 

participam em comitê editorial de periódico Qualis CAPES B2 ou superior; 25% deles 

participam em convênio ou projeto de pesquisa com financiamento internacional; 63% dos 

orientadores possuem produtos B1 ou superior em coautoria com pesquisadores de instituições 

estrangeiras; 20% dos alunos de Doutorado realizaram estágio no exterior. Por sua vez, o 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada possui evidente inserção internacional, 

demonstrada principalmente pelos seguintes indicadores: i) artigos acadêmicos em coautoria 

com pesquisadores estrangeiros e veiculados a revistas de renome internacional; ii) estágios no 

exterior realizados pelo corpo discente e docente; iii) projetos de pesquisa com participação de 

pesquisadores estrangeiros e intercâmbios internacionais dos acervos vinculados ao 

PPGBC/USP; iv) coorientadores estrangeiros; v) participação dos orientadores em corpo 

editorial de revistas internacionais; vi) alunos estrangeiros matriculados no PPGBC/USP; vii) 

iniciativas do uso da língua inglesa em disciplinas, seminários e apresentações nos laboratórios.  

A internacionalização do Programa de Biologia Comparada também pode ser avaliada 

pela presença de pesquisadores do exterior ministrando palestras e cursos em língua estrangeira. 

O PPGBC/USP possui uma atividade semanal permanente em conjunto com o Programa de Pós-

graduação em Entomologia do Departamento de Biologia da FFCLRP/USP, intitulada 
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“Seminários Conjuntos dos Programas de Pós-graduação em Biologia Comparada e Entomologia 

da FFCLRP/USP” (“Café com Ciência” - http://1cafecomciencia.blogspot.com.br/). Nessa 

atividade, 28,9% (11 de um total de 38 seminários) das palestras proferidas em 2017 foram 

ministradas por pesquisadores estrangeiros em inglês ou espanhol. 

O intercâmbio internacional vinculado às coleções que compõem o Acervo Biológico da 

FFCLRP/USP também se manteve elevado no primeiro ano do quadriênio 2017-2020, com 

intercâmbios envolvendo empréstimo, permuta ou doação de material biológico com Instituições 

estrangeiras. A internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada 

também se reflete na atuação permanente de orientadores do Programa como membros do corpo 

editorial em revistas indexadas: aproximadamente 35% dos docentes do núcleo permanente 

figuram como editores associados ou editores de revistas internacionais. A produção desse 

programa sob a forma de artigos veiculados por periódicos indexados também apresenta clara 

inserção internacional: do total de 141 artigos publicados no período 2013-2016, 57 (40,4%) 

foram publicados em revistas de renome internacional e se enquadrariam como Qualis A nas 

escalas previamente divulgadas pela área da Biodiversidade. Aproximadamente 72% dos 

docentes que compõem o núcleo permanente do programa em 2017 publicaram em coautoria 

com pesquisadores vinculados a instituições no exterior, e 78,3% dos docentes publicaram pelo 

menos um artigo do estrato “A” no primeiro ano do novo quadriênio (2017-2020).  

Em termos de princípios gerais, a inserção internacional dos Programas de Pós-

Graduação do Departamento de Psicologia (Psicobiologia e Psicologia) é uma de suas 

prioridades e, nesse sentido, busca-se incentivar fortemente o intercâmbio e a qualificação 

científica de alunos e docentes, além de receber professores visitantes do exterior para 

ministrarem disciplinas, conferências, realizarem reuniões científicas e participarem de bancas 

examinadoras de Mestrado e Doutorado, bem como estimular a presença dos discentes em 

atividades no exterior (eventos científicos, com apresentação de trabalhos, estágios de curta ou 

de longa duração, além de convênios de dupla titulação). Alguns desses pesquisadores 

estrangeiros foram credenciados como coorientadores, atestando a parceria internacional nos 

trabalhos desenvolvidos e a relevância das investigações científicas em curso, recebendo claro 

apoio e incentivo desses colegas do exterior. Na mesma linha de intercâmbio científico 

internacional, os Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em Psicobiologia receberam a 

visita de vários professores estrangeiros a seus laboratórios e centros de investigação durante os 

últimos anos, evidenciando o trabalho conjunto na pesquisa e na formação de pesquisadores, 

resultando no incremento das publicações com circulação internacional.  
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Esse empenho tem resultado nos diversos outros indicadores de intercâmbios 

internacionais. Serão listados alguns exemplos concretos dessas iniciativas, vinculados aos 

Departamentos de Biologia e de Psicologia, em especial associados aos programas de Pós-

Graduação. 

1) Convênios Acadêmicos Internacionais: Os Programas de Pós-Graduação dos departamentos 

estabeleceram (e tem buscado novas ações nesta direção) Convênios Acadêmicos Internacionais 

para fins de intercâmbio de estudantes, docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico-

administrativa da FFCLRP-USP. Esse número de convênios tem gradativamente aumentado pelo 

esforço coletivo dos orientadores, bem como dos incentivos institucionais. Dados disponíveis em  

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/convenios/instituicoes-conveniadas/. 

2) Convênios de Dupla Titulação: alunos de Doutorado são incentivados a estágios no exterior 

(Doutorados-Sanduíche) e à dupla titulação. Nesse sentido, convênios de Dupla Titulação foram 

estabelecidos ao longo do período de 2013-2016 e anos subsequentes, em seguimento a sua 

história de estimular o intercâmbio científico entre centros de pesquisa e investigadores de 

referência internacional. Informações detalhadas podem ser encontradas nos relatórios anuais dos 

Programas de Pós-Graduação dos Departamentos, na Plataforma Sucupira. 

3) Estágios (missões de estudo) discentes no exterior - acolhida e envio de estudantes: Os 

departamentos receberam visitas de pesquisadores estrangeiros. Também foram realizadas 

missões de trabalho e de pesquisa com colaboradores do exterior, mas também trabalharam para 

acolher e oferecer missões de estudo a discentes. Nesse sentido, recebemos alunos oriundos de 

programas contemplados pelos convênios celebrados, entre os quais está o Programa de 

Estudante-Convênio de Pós-graduação (PEC-PG, com auxílio CNPq), atendendo alunos 

estrangeiros. 

4) Coorientadores internacionais: No empenho em incentivar o intercâmbio e a qualificação 

científica de alunos e docentes, além de receber professores visitantes do exterior para 

ministrarem disciplinas, conferências, realizarem reuniões científicas e participarem de bancas 

examinadoras de Mestrados e Doutorados, alguns desses pesquisadores estrangeiros foram 

credenciados como coorientadores dos programas de pós-graduação, atestando a parceria 

internacional nos trabalhos desenvolvidos. Essa parceria internacional tem sido crescente ao 

longo dos anos nos processos de orientação dos trabalhos de Mestrado e de Doutorado, 

sinalizando a relevância das investigações científicas em curso, com claro apoio e incentivo 

desses colegas do exterior. 
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5) Parcerias em projetos de pesquisa e viagens ao exterior (missões de trabalho) dos 

orientadores: Ao longo dos últimos anos, o intercâmbio institucional internacional tem se 

intensificado, tendo em vista as parcerias em projetos de pesquisa em curso, implicando em 

missões de trabalho (idas ao exterior dos orientadores do PPGP) e missões de estudo (acolhida 

de alunos estrangeiros e envio de estudantes do Programa ao exterior). Essas ações fortalecem e 

aprimoram o trabalho de investigação científica, acompanhando inovações e possibilidades 

advindas desse intercâmbio com diferentes instituições universitárias e de pesquisa do exterior.  

6) Visitas técnico-científicas e missões de trabalho de estrangeiros: Outro forte indicador das 

atividades de intercâmbio internacional são as visitas técnico-científicas e missões de trabalho 

realizadas por pesquisadores do exterior aos programas de pós-graduação. Envolvem diferentes 

atividades, incluindo participação em bancas examinadoras, discussão de projetos de pesquisa, 

oferecimento de disciplinas no programa, realização de eventos técnico-científicos diversos, 

incluindo conferências, palestras e seminários, sempre abertos ao coletivo dos discentes. Desse 

modo, essas missões de trabalho atingem o conjunto dos envolvidos, sendo estímulo adicional ao 

seu crescimento profissional e científico.  

 

6.2 - Inserção nacional e social e seus indicadores 

Em primeiro lugar, há que se ponderar sobre a compreensão da Inserção Social da 

Universidade e de seus departamentos e programas, como aquelas ações profissionais que 

consistem na disseminação, transferência e/ou aplicação de conhecimentos e tecnologias 

produzidos em benefício de diferentes setores sociais, visando minimizar ou solucionar 

problemas socialmente relevantes. Essas ações têm apresentado expressiva variabilidade, o que é 

esperado dadas as características da área de conhecimento cobertas pelos Departamentos de 

Biologia e de Psicologia da FFCLRP/USP. No entanto, vinculam-se fortemente com as áreas de 

concentração e com as linhas de pesquisa desenvolvidas nos respectivos Programas de Pós-

Graduação e sua interlocução com os demais níveis de ensino, de pesquisa e de serviços de 

extensão à comunidade. 

Nesse momento, portanto, o foco será voltado aos indicadores de Inserção Nacional e 

Social dos respectivos programas de pós-graduação dos Departamentos de Biologia e de 

Psicologia, em questão.  

O Programa de Pós-Graduação em Entomologia articula-se de forma mais direta com a 

sociedade por meio de suas linhas de pesquisa (1) Biologia e Genética de abelhas, (2) Controle 

Biológico e (3) Manejo Integrado de Pragas. A linha de pesquisa em biologia e genética de 
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abelhas inclui estudos aplicados que se relacionam diretamente com o que talvez seja o maior 

interesse da sociedade – a produção de alimentos. As abelhas, muito além da produção de mel, 

estão relacionadas com o serviço ambiental da polinização. Esse serviço ambiental é 

fundamental para o funcionamento de ecossistemas naturais, bem como para a produção de 

alimentos da forma que conhecemos. Neste sentido, uma petição de agosto de 2013 foi elaborada 

para Proteção às Abelhas: campanha “Bee or not to be”, apoiada pelos orientadores do Programa 

e divulgada amplamente na Internet e eventos acadêmicos. 

As linhas de pesquisa em controle biológico e manejo integrado de pragas se inserem no 

contexto da vocação agroindustrial da região de Ribeirão Preto (SP). Particularmente, essas 

linhas de pesquisa apresentam importância direta à sociedade, pois geram conhecimento 

científico e tecnologias alternativas menos nocivas ao meio ambiente e à população humana. Há, 

por exemplo, um projeto de manejo integrado de pragas do amendoim em parceria com a 

COPLANA (Cooperativa Agroindustrial da região de Ribeirão Preto) e possui parceria com a 

Bug Agentes Biológicos para o desenvolvimento de tecnologia para o uso comercial parasitoides 

de ovos em controle biológico de pragas do milho, algodão e soja. Esses dois projetos 

apresentam impacto direto sobre a sociedade, pois geram tecnologias que permitem a redução no 

uso de inseticidas químicos em culturas agrícolas.  

O PG em Entomologia tem vínculo com a Coleção Entomológica “Prof. J.M.F.Camargo” 

(RPSP) do Departamento de Biologia da FFCLRP/USP, por meio de seu curador Prof. Dr. 

Eduardo Andrade Botelho de Almeida. A Coleção Entomológica disponibiliza dados para a 

plataforma SpeciesLink. Há várias interfaces, nesse sentido, com a Educação Básica, gerando 

informações utilizadas na elaboração de livros didáticos, por exemplo, o "Livro vermelho das 

espécies em risco de extinção no Estado de São Paulo".  

Outro exemplo é o evento de extensão “Mostra da Biologia”, organizado pelo 

Departamento de Biologia/FFCLRP-USP. Alunos e docentes credenciados no Programa de PG 

em Entomologia participam do evento. A Mostra da Biologia é um programa de visita de 

estudantes do ensino médio com o objetivo de auxiliar na importante tarefa de definir uma 

carreira profissional. Outra ilustração é o evento “Bio na Rua” - Ribeirão Preto, organizado por 

estudantes de graduação e pós-graduação, e docentes dos departamentos de Biologia e Psicologia 

da FFCLRP-USP tem como objetivo aproximar a universidade da sociedade. O evento constitui 

em atividades interativas e expositivas sobre diversos temas do universo da biologia e tem como 

público alvo estudantes do ensino básico e cidadãos em geral.  
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Além de sua função precípua de formar recursos humanos qualificados na área de 

Biodiversidade, o Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada da FFCLRP/USP 

contribui significativamente para as crescentes e emergenciais demandas de análise, 

gerenciamento e conservação da chamada “MegaBiodiversidade”. Muitos orientadores do 

Programa envolvem-se, em diferentes graus e frequências, na colaboração com órgãos públicos e 

privados de gerenciamento e conservação ambientais sensu lato, além de dedicar-se à divulgação 

e esclarecimento de tais questões para a mídia e o público em geral, tanto em nível nacional 

quanto internacional. Muitos dos projetos de pesquisa que envolvem coleta de fauna e flora 

nativa em diversas regiões do país são acompanhados por atividades de educação ambiental 

realizadas junto às comunidades locais dos municípios visitados, estreitando a comunicação 

entre pesquisadores e a comunidade. 

Os Programas de Pós-Graduação em Biologia Comparada e Entomologia também estão 

fortemente engajados na proposta de implantação no Campus de Ribeirão Preto da USP do 

Museu da Biodiversidade da Universidade de São Paulo (MBUSP), temporariamente suspensa 

em função da atual crise financeira da USP. O MBUSP, quando implantado, abrigará a totalidade 

do acervo de coleções biológicas da FFCLRP-USP, um dos maiores acervos biológicos de todos 

os campi da Universidade de São Paulo, com mais de 1.800.000 espécimes de diversos grupos de 

animais e de vegetais, incluindo fósseis. Sua implementação certamente representará grande 

contribuição à sociedade em áreas tão diversas como no conhecimento da biodiversidade, na 

educação ambiental e conscientização ecológica, no monitoramento de impactos ambientais, na 

história e filosofia das ciências, e na saúde pública. Os acervos biológicos congregados 

representam economia notável do orçamento público por meio de orientações para ações 

governamentais, prevenindo eventos catastróficos na saúde pública e garantindo recursos 

naturais e agrícolas. Finalmente, esse tipo de museu exerce um muito bem conhecido e 

fortíssimo impacto positivo no enriquecimento e elevação do nível cultural das suas 

comunidades hospedeiras e dos visitantes em geral. 

Há clara inserção na educação básica, ilustrada particularmente por quatro indicadores 

relativos aos programas de pós-graduação dos departamentos em foco: 1) atuação de egressos do 

Programa na rede pública e privada de ensino (Fundamental e Médio); 2) organização do 

“Darwin Day”, evento dedicado à divulgação científica em Evolução para o público em geral e 

contemplado com ampla participação de estudantes e professores de ensino médio da rede 

pública e privada de ensino em Ribeirão Preto e região; 3) organização de cursos de formação de 

professores e workshops de ensino por discentes e docentes do Programa; 4) atuação de 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

95 

docentes, particularmente vinculados à Linha de Pesquisa “História, Filosofia e Ensino de 

Evolução e Ecologia”, em assessoria pedagógica às disciplinas de ciências e biologia na rede 

estadual de ensino em Ribeirão Preto e região. Outras ações podem ser listadas: 

1) Indicadores de integração com curadoria de coleções biológicas: treinamento em atividades de 

curadoria é essencial para egressos que se envolverão com coleções biológicas e museus (tanto 

públicos quanto particulares), sendo um ponto positivo em um Programa inserido na grande área 

de Biodiversidade; 

2) Inserção Social em Ambientes Virtuais (por exemplo,  

http://sistematicadeplantasrpherbariospfr.blogspot.com.br/, http://www.paleolab.com.br; 

http://sites.ffclrp.usp.br/sistematicadeplantas/equipe.html; 

http://anurosneotropicais.wixsite.com/taxsisevoanuralab 

3) Inserção em veículos de comunicação; 

4) Inserção dos egressos [Instituições Públicas de Ensino Superior. Adicionalmente, existem 

egressos do Programa atuando como docentes de ensino médio e fundamental, tanto na rede 

pública quanto na rede privada de ensino, e egressos atuando em Organizações Não-

Governamentais (ONGs), e secretarias e órgãos governamentais relacionados com saúde e meio 

ambiente. 

Dada a diversidade das ações dos docentes dos Programas de Pós-Graduação em 

Psicologia e em Psicobiologia em suas duas áreas de concentração e amplitude dos trabalhos 

desenvolvidos por seus respectivos grupos de pesquisa, tornou-se atividade complexa elaborar 

uma listagem para retratar adequadamente essa riqueza. Procurou-se ilustrar a participação em 

Conselhos, Comitês e Comissões em ONGs ou setores governamentais, consultorias e 

assessorias a instituições públicas e privadas, cursos de extensão (para profissionais da 

comunidade/sociedade) e programas de ação/intervenção junto a instituições, vinculadas às áreas 

de Saúde, Educação e Gestão, envolvendo processos culturais e a subjetivação dos indivíduos. 

Alguns exemplos de atividades de Inserção Social do Departamento de Psicologia estão 

relacionados a seguir. 

1) Grupo de Trabalho (GT) denominado “Orientações Curriculares para a Educação Infantil do 

Campo” instituído pelo MEC (Brasil). 

2) Programa Colaborativo Brasil-Canadá para o Manejo da Dor em Crianças / Programa HC 

Criança Sem Dor (Apoio Canadian Institutes of Health Research - CIHR).  
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3) “Programa ACT: para educar crianças em ambientes seguros”. Trata-se de um Programa de 

Pesquisa e Aplicação do ACT, da American Psychological Association (APA), em um 

Programa de Saúde da Família e em escolas.  

4) Coordenação da área de Psicologia do “Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde” 

(PET-Saúde).  

5) Criação e implementação da Empresa Júnior (EJ) em Psicologia da USP Ribeirão Preto, 

denominada IRHIS.  

6) Curso de Especialização: Ética, Valores e Cidadania na Escola.  

7) Curso de Aperfeiçoamento: “Fundamentos e Metodologias de Avaliação e de Intervenção 

Psicossocial junto a Adolescentes em Conflito com a Lei.  

8) Curso de Aperfeiçoamento: “Habilidades sociais na escola mediadas pelo professor”.  

9) Curso de Difusão: “Estratégias para promoção de habilidades de letramento emergente”.  

10) Serviço de Extensão Universitária: “Psicologia do Esporte e Saúde Mental: práticas 

corporais como intervenção terapêutica junto ao Hospital Dia HC-RP”.  

11) Programa de Atendimento Familiar (PROAF) do Hospital Dia da FMRP-USP. 

12) Serviço de Orientação Profissional (SOP) da FFCLRP-USP, onde são desenvolvidas 

atividades de Orientação Profissional e de Carreira ao público da cidade de Ribeirão Preto 

(SP) desde 1994.  

13) Grupo de Saúde Mental no Campus USP de Ribeirão Preto. 

14) Programa de “Intervenções Educativas para pais e profissionais da saúde – promoção do 

desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos”. 

15) "Práticas Esportivas em Promoção de Saúde e Atenção Psicossocial para jovens usuários do 

CAPS-i".  

16) Participação e Assessoria à Secretaria Municipal e ao Conselho Municipal de Saúde de 

Ribeirão Preto e de Altinópolis (SP). 

17) Serviço de Psicologia do Vide-Verso: atuação em diversidade sexual.  

18) Coordenação do Serviço de Psicologia do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares 

(GRATA).  

19) Coordenação do Serviço de Psicologia do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na 

Reabilitação de Mulheres Mastectomizadas – REMA.  

20) Serviço de Psicologia no Transplante de Medula Óssea do HC/FMRP-USP.  
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7. Indicadores/apontamentos da última avaliação institucional 

As informações apresentadas nesse projeto decorrem do último processo de avaliação 

institucional realizado na FFCLRP/USP, envolvendo o período de 2010 a 2014. A conclusão das 

atividades ocorreu com a divulgação do parecer da comissão avaliativa, em setembro de 2015. A 

seguir serão destacados os principais pontos da avaliação do Departamento de Biologia e do 

Departamento de Psicologia. Deve-se enfatizar a valorização dos avaliadores externos para os 

esforços de institucionalização da FFCLRP/USP, por compreenderem que a atual estrutura 

administrativa não favorece o desenvolvimento pleno do potencial desses departamentos, um dos 

motivadores da atual proposta do ICV. 

  

7.1 - Departamento de Biologia 

Os avaliadores externos destacaram os esforços do departamento em realizar discussões 

constantes entre todas as categorias para avaliação, difusão e adequação (quando necessário) da 

sua missão. Os avaliadores reconheceram que, mesmo em condições adversas quanto ao número 

de docentes, a produção do departamento era, “no geral, alta, intensa e de alto nível”. Além 

disso, foi destacado que, “não obstante o número de servidores não docentes também não estar 

perto do ideal, o departamento tem técnicos gabaritados, inclusive de nível superior, cinco com 

doutorado, e com expressiva produção científica, o que mostra apoio do departamento ao 

desenvolvimento profissional da categoria”. 

Outro ponto destacado pelos avaliadores refere-se ao alto nível das pesquisas 

desenvolvidas no Departamento, que inclui desde projetos de iniciação científica até uma 

quantidade significativa de pós-doutorandos. A excelência dos programas de pós-graduação, 

com uma produção de alto nível, atestada por diversos indicadores foi também um destaque 

positivo da avaliação.  

A análise dos serviços de extensão e de atividades culturais foi avaliada muito 

positivamente, com uma recomendação de continuidade e de estímulo à sua ampliação por parte 

de professores, técnicos e alunos de graduação e pós-graduação. 

 

7.2 - Departamento de Psicologia 

Os avaliadores destacaram o prestígio de Departamento no âmbito da Psicologia 

brasileira, atestada pela expressiva contribuição de egressos do curso ao ensino e à pesquisa. A 

valorização da pesquisa científica na formação de alunos de graduação e de pós-graduação 
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também foi reconhecida pelos avaliadores, assim como a produtividade do seu corpo docente em 

termos de publicações.  

As atividades de extensão do departamento foram valorizadas, especialmente na área de 

saúde. De modo geral, o volume de atividades desenvolvidas pelo corpo docente foi considerado 

muito elevado pelo tamanho do grupo, uma vez que o Departamento abriga um curso de 

graduação e dois de pós-graduação, com um quadro docente menor que a média de docentes de 

outros departamentos de Psicologia de instituições públicas “que, em geral, são responsáveis 

por uma graduação e apenas um Programa de Pós-Graduação. Na própria instituição, a 

comparação com o Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo, mesmo ponderadas 

diferenças de atribuições, evidencia que o curso de Ribeirão Preto está sobrecarregado”. Os 

avaliadores consideraram também importante a reestruturação do currículo do curso de 

graduação, à época em construção.  

As metas do Departamento foram consideradas gerais por enfatizar os esforços para 

manter o nível alcançado, mas consistentes com o “grau de autonomia que o Departamento tem, 

de fato, no âmbito da instituição”. Nesse sentido, os avaliadores consideraram legítimas as 

pretensões do Departamento de se “transformar em Instituto, com as vantagens administrativas 

e políticas que resultariam”. De acordo com os avaliadores, “os elementos apresentados como 

justificativas para tal esforço são convincentes”.   

 

8. Caracterização da cidade e região e sua relação com as áreas 

Dados disponibilizados pela Fundação SEADE relativos às Estatísticas Vitais e de Saúde, 

indicam que Ribeirão Preto ocupa uma posição melhor do que a do conjunto do Estado e da 

região metropolitana de Ribeirão Preto, resultado, por exemplo, da menor taxa de mortalidade 

infantil (8,60 por mil nascidos vivos contra 10,66 no Estado), menor taxa de mortalidade da 

população de 15 a 34 anos (82,06 por cem mil habitantes contra 104,44 no Estado), maior 

coeficiente de leitos SUS (2,15 por mil habitantes contra 1,28 no Estado). Estes indicadores 

refletem a boa oferta de serviços de saúde, sendo a Universidade de São Paulo um centro 

formador importante, além de um lugar de referência no atendimento hospitalar, por meio do 

Hospital das Clínicas – HC, vinculado à FMRP. Serviços de Psicologia, em atendimentos 

especializados ou como parte de programas de promoção de saúde na comunidade, compõem 

algumas das contribuições do Departamento de Psicologia da FFCLRP/USP para a qualidade dos 

atendimentos ofertados à população local e regional. 
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A educação pública de ensino superior é oferecida pela Universidade de São Paulo e pela 

Faculdade de Tecnologia de Ribeirão Preto (FATEC). Do ponto de vista da rede privada, 

Ribeirão Preto conta com mais de uma dezena de instituições de ensino superior. Essas 

características fazem do município um importante núcleo de formação de profissionais para 

atuação em diversas áreas. Ribeirão Preto oferta vários cursos de Biologia e de Psicologia em 

universidades privadas, porém os cursos da FFCLRP/USP nessa área são os únicos de oferta 

pública na cidade.  

Apesar dos indicadores positivos, quando consideramos os indicadores sociais, de acordo 

com a Fundação SEADE, em especial aqueles que compõem o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social – IPRS, o município de Ribeirão Preto classifica-se no Grupo 2, que 

agrupa aqueles municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons 

indicadores sociais. No caso de Ribeirão Preto, é a baixa escolaridade que a distingue 

negativamente para sua classificação neste item. Outros indicadores sociais demonstram ainda 

uma condição não confortável para um município cujos indicadores econômicos o colocam em 

patamares elevados, quando comparados a outros municípios do país. Por exemplo, o indicador 

sobre acesso permanente e sustentável à água potável, disponibilizado pela organização não 

governamental Cidades Sustentáveis 

(http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/SP/ribeirao-preto) indica que, em 2013, 29,82% 

dos domicílios não eram atendidos pelo abastecimento público de água potável. O modelo de 

urbanização também tem contribuído para o estabelecimento e a segmentação de zonas 

economicamente valorizadas e de zonas empobrecidas, verificando-se, nos últimos anos, um 

aumento no número de ocupações e assentamentos urbanos não regularizados. 

Nesse contexto, os Departamentos de Biologia e Psicologia mantêm, ao longo desses 

últimos 50 anos, uma relação muito positiva com a cidade de Ribeirão Preto e região, com a 

formação de profissionais altamente qualificados para atuarem em diversas áreas pertinentes aos 

biólogos e aos psicólogos. Destacam-se ações em: serviços públicos e privados de saúde e 

educação, agências ambientais, centros de pesquisa, instituições atendimento à infância, ao 

jovem e ao idoso, órgãos reguladores e de garantia de direitos. Além disso, os dois 

departamentos têm participação ativa em atividades científicas e culturais na região, como 

entrevistas e reportagens para rádio, TV, jornais, revistas, cursos de extensão, empréstimo de 

materiais didáticos, e realização de eventos científicos como seminários, colóquios e congressos 

que contam com a participação da comunidade. Em suas respectivas áreas, os dois 

departamentos têm promovido atividades formativas e educacionais, com capacitação e 
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treinamento profissional para diversos setores da cidade e da região, incluindo escolas da 

educação básica, e a divulgação da ciência. 

Apesar dessa integração às necessidades da cidade e da região, o panorama traçado 

também destaca as potencialidades e os desafios locais e regionais para uma formação orientada 

pela proposta do ICV, que se pretende engajada na vida social e comunitária de seu território. É 

este contexto regional, marcado por contradições e desigualdades, que constitui o caldo cultural e 

institucional da formação dos alunos e das demandas sociais para a atuação profissional. Ao 

mesmo tempo, a existência dos cursos de Biologia e de Psicologia ofertados pela Universidade 

de São Paulo, como instituição de ensino público, qualifica a oferta educacional e de serviços 

públicos na região, fato que aumenta a responsabilidade na formação de profissionais altamente 

qualificados e compromissados com as necessidades para a atuação neste contexto. 

 

9. Ganhos para a sociedade com a criação do ICV  

A integração permanente e indissociável entre teoria e prática e a necessidade de 

flexibilização da formação profissional num cenário cada vez mais globalizado devem nortear a 

formação reflexiva da ampla gama de questões que envolvem a atuação dos profissionais 

formados pelos Departamentos de Biologia e de Psicologia da FFCLRP/USP. Neste sentido, a 

formação profissional em Biologia e em Psicologia deve oferecer condições para a análise e a 

crítica das demandas sociais e das implicações ético-políticas da atuação em diferentes 

contextos, produzindo estratégias de ação e projetos de intervenção que promovam os direitos da 

cidadania e a qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades. 

Atualmente, a formação de alunos de graduação dos cursos de Psicologia e de Biologia, 

por meio de estágios, é feita solidariamente com instituições de diversos campos de aplicação, 

como hospitais, centros de saúde, serviços de saúde mental, escolas de diferentes níveis de 

ensino, empresas de diversos ramos, organizações não governamentais, entre outros. O objetivo 

desses estágios, além de assegurar o envolvimento ativo dos alunos com situações concretas do 

exercício profissional como a análise de situações, planejamento de ações e intervenção, é 

garantir uma formação profissional que integre teoria e prática, produtora de questionamentos ao 

processo de formação do aluno e das demandas para a investigação científica. 

Tendo como pano de fundo o compromisso de formação de profissionais e cidadãos 

críticos, capacitados para compreender e refletir sobre as demandas importantes da sociedade 

para o presente e para o futuro, o ICV trará vários ganhos para a sociedade, particularmente em 

três áreas estratégicas, a saber: saúde, educação e meio ambiente. Cabe ressaltar que, para 
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viabilizar a interlocução ora proposta, serão criados Centros de Estudos para cada uma dessas 

áreas com a participação de docentes, discentes e funcionários de ambos os departamentos, bem 

como será dada continuidade ao projeto de implantação do Museu da Biodiversidade da 

Universidade de São Paulo (MBUSP). Esses centros, bem como o MBUSP, promoverão essa 

integração, que será feita de forma voluntária e orgânica. Essas diretrizes gerais podem ser vistas 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Frentes de ação do Instituto de Ciências da Vida (ICV). 

Os Centros de Estudos (CE) e o Museu da Biodiversidade da USP (MBUSP) terão papel fundamental para a construção 

e efetivação da inovadora proposta do ICV. Os CEs e o MBUSP terão por finalidade integrar ações de docentes, 

discentes e profissionais externos à universidade nas diferentes áreas do saber, às quais o ICV já possui excelência. 

Os CEs e o MBUSP promoverão encontros para planejamento, produção, execução de ações que favoreçam a 

utilização, pela sociedade, do conhecimento científico, tecnológico e cultural produzido no ICV. A interação entre os 

diferentes grupos de pesquisa, NACES, NAPS, laboratórios e instituições públicas e privadas será o foco da ação dos 

CEs e do MBUSP. São previstas ações como participação em editais, oferta de cursos de extensão, construção de 

programa de pesquisa, produção de inovações tecnológicas e intelectuais. Estão previstas estratégias relacionadas à 

graduação, à pós-graduação, aos serviços de extensão e à pesquisa, integrando grupos de docentes e pesquisadores em 

suas expertises, de modo a maximizar os alcances a produção qualificada de conhecimento relevante às demandas da 

contemporaneidade. 

Metas Planejamento Indicadores  

Implementação de 

Centro de Estudos de 

Saúde e Acolhimento 

(CESA) 

 

O CESA tem por finalidade agregar docentes, discentes e 

profissionais da área da saúde que atuem na pesquisa, 

extensão e ensino de áreas como biotecnologia, genética, 

fisiologia, biologia celular, neurociência, e os campos 

aplicados da Psicologia, com interface nos serviços de 

saúde, no hospital universitário do Campus da USP 

Ribeirão Preto, incluindo possibilidades de interação com 

o Parque Tecnológico SUPERA. Essa parceria mais 

próxima será importante para a inovação tecnológica nas 

áreas de saúde e biotecnologia. 

Ações (ensino, pesquisa e 

extensão universitária) 

relacionadas ao campo 

de Saúde e Acolhimento 

 

Implementação de  

Centro de Estudos de 

Educação (CEDUC) 

 

O CEDUC terá a função de agregar ações na área da 

educação como formação de professores de ciências e 

biologia, aprendizagem, avaliação escolar, assessorias 

pedagógicas, entre outros. 

 

Ações (ensino, pesquisa e 

extensão universitária) 

relacionadas ao  

campo da Educação 

 

Implementação de 

Centro de Estudos 

Ambientais (CEAM) 

 

O CEAM irá atuar na área de meio ambiente 

promovendo ações em áreas como sustentabilidade, 

educação ambiental, estudos de impacto e 

monitoramento ambiental, entre outros. 

 

Ações (ensino, pesquisa e 

extensão universitária) 

relacionadas aos 

Estudos Ambientais 

Implementação do  

Museu da 

Biodiversidade da 

USP (MBUSP) 

 

A biodiversidade entendida não só como a diversidade de 

espécies no planeta, também será abordada neste Museu 

como a diversidade de manifestações culturais. Assim, o 

MB será um polo catalizador de ações que procurem 

valorizar o patrimônio biológico, cultural e social. 

Ações (ensino, pesquisa e 

extensão universitária) 

desenvolvidas pelo  

Museu da Biodiversidade da USP 

 

 

 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

102 

9.1  Centro se Estudos se Saúde e Acolhimento (CESA) 

No campo da Saúde Pública, psicólogos e demais profissionais de saúde são demandados 

a compor planos de intervenção e trabalho comprometidos com os princípios de integralidade, 

equidade e universalidade, ordenadores do Sistema Único de Saúde (SUS). A formação 

profissional, oferecida na Universidade deve atentar para os desafios deste contexto de trabalho, 

oferecendo oportunidades de atuação e reflexão sobre a prática, desenvolvendo propostas de 

formação continuada para integração de graduandos em psicologia e psicólogos com colegas 

desta mesma área de conhecimento e, também, com graduandos e profissionais de outras 

especialidades, como Medicina, Enfermagem, Biologia, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, 

entre outras. Entre suas ações, o ICV, gozando de maior autonomia institucional, pode incluir 

diferentes propostas formativas (especializações, aprimoramentos, programas de residência 

multiprofissional e outros) que promovam espaço para esta articulação interdisciplinar de 

práticas de saúde, com vistas à formação profissional ampliada e coadunada às demandas sociais 

e do mercado profissional. 

No campo específico da saúde mental, há uma busca crescente de formação de 

profissionais nesta área, especialmente considerando o elevado número de cursos de 

universidades particulares de Ribeirão Preto e região. Cientes disto, tanto o Ministério da Saúde 

como a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Governo Federal vêm investindo em 

instituições de ensino superior a fim de que se tornem centros de formação na área. Parcerias 

com órgãos internacionais, como a Organização Pan-americana da Saúde, vêm sendo realizadas 

para fomentar cursos e programas de formação na área de saúde mental e álcool e outras drogas. 

Compreendemos que o ICV terá corpo docente especializado na área, com experiência na gestão 

de recursos e oferecimento de capacitação em saúde mental que fortaleça as políticas públicas da 

área. 

Tal oferta de serviços tem sido contínua e repetidamente solicitada por organizações 

governamentais como a prefeitura, secretarias municipais e órgãos da administração estadual e 

federal, e não governamentais como Organizações Não Governamentais - ONGs e Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, porém ainda não efetivada pela autonomia 

institucional pequena que os Departamentos de Biologia e de Psicologia detêm. A criação do 

ICV abre portas e fortalece possibilidades de intercâmbio institucional no sentido de Cursos de 

Formação de Profissionais no Atendimento Público em Saúde para a região de Ribeirão Preto 

(SP), contemplando a necessidade histórica e de reconhecida demanda existente. 
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Além de ações voltadas para a Saúde Mental externas à Universidade, verifica-se forte 

demanda interna, tanto por parte dos alunos quanto de docentes e funcionários. Esse fenômeno 

tem sido tão frequente, a ponto da própria USP criar um escritório de saúde mental 

(http://sites.usp.br/esm/prevencao/) para acolhimento do sofrimento mental dos alunos. O curso 

de Psicologia já tem desenvolvido uma série de ações nesse sentido e, no âmbito do ICV, 

pretende solidificar e sistematizar uma série de ações nessa direção, com vistas, inicialmente, a 

atender as demandas dos dois departamentos que o comporão para, no futuro, desenvolver ações 

mais amplas, extensivas ao Campus de Ribeirão Preto. 

 

9.2 - Centro se Estudos se Educação (CEDUC) 

No campo da Educação, observa-se que Ribeirão Preto e região apresentam demandas em 

vários níveis, seja na educação formal (da educação infantil ao ensino superior) ou não formal 

(movimentos sociais e organizações da sociedade civil). A região dispõe de muitos cursos de 

nível superior nas áreas de Psicologia e Biologia, entretanto, é notória a carência de formação 

profissional continuada em nível Lato Sensu que possa atender à demanda de formação desses 

profissionais, seja como forma de especialização, atualização ou aperfeiçoamento, e que não 

encontram essa possibilidade na USP atualmente.  

São inúmeras as dificuldades operacionais para a implantação de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu no formato de Cursos de Especialização dentro da atual estrutura 

administrativa da FFCLRP/USP, apesar do apoio recebido pelos gestores. Há interesses 

diversificados e formatos muito próprios para a realização desse tipo de atividades no campo das 

Ciências no qual a Biologia e a Psicologia atuam na USP, dificultando encaminhamentos 

internos dessas propostas na própria Unidade e Universidade. Muitas delas não têm possibilidade 

de germinação, pelo efeito de sufocação entre os múltiplos projetos e ideias concorrentes, 

limitando qualquer crescimento nessa direção.  

As atividades de pós-graduação Lato Sensu poderão ser sistematizadas em terreno 

adequado no âmbito do ICV, específico e contemplativo das necessidades dos profissionais da 

região que anseiam por esse tipo de qualificação. Um exemplo das possibilidades que poderão se 

abrir nesse campo é a oferta de cursos de formação continuada para docentes, que favoreçam a 

socialização de experiências pedagógicas no que se refere a mudanças curriculares, 

construção/implementação de projetos político pedagógicos, inovação em metodologia de 

ensino, práticas de avaliação da aprendizagem, dentre outros. Esses cursos podem ser 
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promovidos pelo Laboratório do Ensino de Biologia e de Ciências, bem como pelos laboratórios 

do Departamento de Psicologia ligados à área de Educação. 

Outro exemplo, mais relacionado às demandas profissionais não ligadas à docência, é 

uma proposta recentemente articulada entre diferentes Instituições de Ensino Superior Latino 

Americanas e Europeias para realização de um Curso de Especialização em Criminologia. Em 

síntese, há demanda e objetivos de criar planos de estudo que favoreçam o ensino e a 

investigação científica no âmbito da Criminologia e da Segurança Social entre Universidades da 

Colômbia, Peru e Brasil. Esse projeto já se encontra em elaboração, porém sua velocidade de 

tramitação fica limitada pela reduzida autonomia do Departamento de Psicologia, o que será 

ultrapassado pela criação do ICV. 

Outra possibilidade de curso em nível Lato Sensu, também já articulada entre 

Departamento de Biologia e de Psicologia, seria a Especialização em Ensino de Ciências, que 

vem sendo discutido desde junho de 2013 no âmbito de um grupo de estudos e pesquisas para a 

melhoria permanente do processo de ensino e de aprendizagem das Ciências. Trata-se do Grupo 

de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (GECTEC), que compõe uma das linhas de 

pesquisa do Laboratório de Psicologia da Educação e Escolar (LAPEES) do Departamento de 

Psicologia, e do Grupo de Pesquisa em Linguagem e Ensino de Biologia (LINCE) do 

Departamento de Biologia. 

No âmbito da Educação Básica, vários projetos atualmente em andamento ou em fase de 

submissão dos dois departamentos do futuro ICV também oferecem perspectivas promissoras de 

ampliação. Alguns exemplos serão aqui destacados: 

1) Projetos vinculados ao PIBID (Programa institucional de bolsas de iniciação à docência - 

Edital retificado CAPES n. 07/2018). Projetos que visam à formação inicial de professores 

coordenados por docentes dos Departamentos de Psicologia e Biologia. Atende alunos de 

graduação e sinaliza o envolvimento institucional nessa diretriz almejada pelo futuro Instituto 

de Ciências da Vida. Cumpre destacar a ênfase que a própria CAPES tem dado às ações 

vinculadas à Educação Básica, sobretudo na formação de profissionais para atuar nesse 

campo, possibilidade a ser ampliada com o ICV. 

2) “PROVALOR- Programa de Educação em Valores e Direitos Humanos”, projeto vinculado ao 

Programa Aprender na Comunidade (Edital No. 01/2018), assume o desafio de delinear 

práticas extramuros pautadas na integração entre a USP e a Comunidade. Para condução do 

projeto estarão envolvidos seis docentes, sendo três do Departamento da Psicologia, um da 

Biologia, entre outras áreas, incluindo alunos de graduação e pós-graduação. 
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3) “Educação e Biodiversidade: Produção, Validação e Avaliação de Sequências Didáticas 

Investigativas de Ecologia” (BIOTA – FAPESP processo 2016/05754-1), tem como proposta 

a produção de materiais didáticos que estimulem a aproximação da cultura científica com a 

cultura escolar. Em parceria a esse projeto, o PIBID – núcleo de Biologia de Ribeirão Preto 

atua em escolas públicas de Ribeirão Preto e Dumont, promovendo a inserção dos resultados 

das pesquisas educacionais na ação pedagógica da escola. 

4) “Produção, Aplicação e Avaliação de Materiais Didáticos para o Ensino de Biologia e 

Ciências em Espaços Não Formais e Formais” pretende desenvolver materiais pedagógicos 

para o ensino de biologia e ciências em espaços de ensino, tais como museus, parques 

zoológicos, horto, estações ecológicas de Ribeirão Preto e região. 

5) Exposição “O Universo do Nosso Corpo”, como parte dos esforços para implantar o Museu da 

Biodiversidade da USP. Essa exposição, a ser organizada por toda comunidade do 

Departamento de Biologia e de Psicologia, terá como propósito fundamental colocar o 

público em geral, mais especialmente alunos do ensino fundamental e médio, em contato com 

a constatação de que o corpo humano, assim como o de todos demais organismos, é formado 

por camadas históricas acumuladas, que vão desde a origem do Universo, dos elementos 

químicos, passando pelo surgimento da vida e seus diferentes caminhos evolutivos.  

Pretende-se dar continuidade a uma série de outras atividades já ofertadas pelos 

departamentos de Psicologia e Biologia, que podem ser ampliadas para os profissionais da 

educação como forma de ação formativa continuada. Nesse sentido, a oferta de eventos regulares 

de divulgação científica como, por exemplo, o Café com Ciência, o Darwin Day e as Semanas de 

Bioestudos e de Psicologia, o Curso Teórico-Prático de Introdução às técnicas de RNAi e 

CRISPR, Curso sobre Abelhas, Curso sobre Orquídeas, os Encontros de História e Filosofia da 

Biologia, eventos científicos formativos em áreas da Psicologia, como as Jornadas de Terapia 

Cognitivo-Comportamental, e o fortalecimento do NACE CEEFLORUSP, para ser um centro de 

formação continuada de professores de Ciências e Biologia com a proposição de cursos de 

extensão em suas diferentes modalidades.  

 

9.3 - Centro de Estudos Ambientais (CEAM) 

A responsabilidade técnico-científica e social de aplicação do conhecimento gerado na 

Universidade tem campo profícuo no campo do Meio Ambiente, a partir da ampliação das 

atividades realizadas pelos Departamentos de Biologia e de Psicologia com a criação do ICV. 

Assim, Ribeirão Preto e região poderão receber ações do NACE CEEFLORUSP, que se 
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destinem à melhoria da qualidade de vida dos moradores do entorno da USP ou das cidades 

próximas com a criação de um núcleo de atividades ambientais.  

Haverá um estreitamento entre a universidade e a comunidade na forma de estágios dos 

alunos de licenciatura em Biologia e Psicologia em trabalhos promovidos pelo núcleo, com 

ações educacionais e formativas de indivíduos éticos e cuidadores de seu meio ambiente. Dentre 

as ações possíveis pode-se citar: i) cursos livres de interesse de crianças, jovens, adultos e 

pessoas da terceira idade, envolvendo temas de cuidados com os recursos ambientais, 

envolvendo jardinagem, paisagismo, compostagem entre outros; ii) envolvimento da comunidade 

em campanhas e projetos que tenham como principal questão a preservação do meio ambiente; 

iii) atividades esportivas e recreativas. 

 

9.4 - Museu da Biodiversidade da USP (MBUSP) 

Apesar de o Brasil ser o país detentor da maior biodiversidade planetária, não possui 

equipamentos museais que reflitam essa força, também carecendo de programas educacionais 

globais sobre a Biodiversidade. Com o objetivo de contribuir para consolidar uma sociedade 

mais fraterna, crítica e que compreenda e respeite a Biodiversidade (uma vez que também 

fazemos parte dela), em 2009, foi implantada uma comissão no Departamento de Biologia que 

estava encarregada de planejar e implementar o Museu da Biodiversidade da Universidade de 

São Paulo (MBUSP), no Campus de Ribeirão Preto. Fundamentalmente, o projeto do MBUSP se 

ancora no binômio "evolução-biodiversidade", por meio do qual se pretende mobilizar vocações 

e motivar a inovação em um contexto de responsabilidade ambiental e social. O MBUSP 

pretende educar de maneira não convencional, atingindo uma audiência muito mais ampla do 

que aquela das salas de aula do ambiente universitário. A iniciativa do MBUSP avançou 

consideravelmente, de forma que dispomos dos projetos arquitetônicos, educacionais e 

museológicos bem delineados, além da designação oficial de uma área de 15.000 m
2
 no Campus 

da USP em Ribeirão Preto para sua construção. O projeto visa atingir um público de 500.000 a 

800.000 visitantes em seu primeiro ano, com amplos impactos na economia local e regional, 

turismo e assim por diante. Embora o projeto tenha o conceito da Biodiversidade como seu 

catalisador de ações educacionais e de pesquisa, a Biologia é apenas parte da iniciativa, que se 

estende pela Física, Química, Astronomia, entre outras interfaces, incluindo diferentes áreas 

tipicamente atribuídas às Ciências Humanas. Nesse sentido, a contribuição do Departamento de 

Psicologia será capital para a concretização do projeto, tendo em vista as numerosas 

competências nas áreas ambiental, de educação, linguística, social, emocional, de pesquisa 
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científica, que certamente poderão viabilizar a instalação e operação do MBUSP de forma mais 

completa e harmônica com seus propósitos. 

Para implantação do Museu da Biodiversidade da Universidade de São Paulo (MBUSP), 

nos primeiros 5 anos, pretende-se reestruturar o projeto arquitetônico para um formato modular, 

junto com os parceiros da empresa Rivaben Arquitetura; prospectar recursos para elaboração do 

Projeto Executivo do MBUSP; realizar gestões junto à iniciativa privada e ao Governo Federal, 

Estadual e Municipal, visando obtenção de apoio financeiro e político; realizar o lançamento da 

pedra-fundamental do MBUSP no Campus da USP de Ribeirão Preto; realizar concurso para 

logomarca do MBUSP; e realizar exposições-piloto sobre a Biodiversidade. Essas ações serão 

realizadas pela Comissão para Implantação do MBUSP do DB e do DP. 

 

10. Ganhos para os departamentos e para a USP com a criação do ICV 

A reformulação da FFCLRP/USP, criando-se novas Unidades, entre elas o ICV trará, 

como principal resultado, a geração de um potencial de crescimento bem mais focado nas 

respectivas necessidades acadêmicas. A realidade atual da FFCLRP tende a reprimir iniciativas 

no campo da pesquisa e dos serviços de extensão à comunidade, pela pluralidade de diretrizes e 

referenciais teórico-metodológicos nem sempre passíveis de integração. Na configuração atual 

da FFCLRP coexistem inúmeras e diversificadas demandas, tornando as ações administrativas e 

acadêmicas de difícil resolução. O ICV, como uma nova Unidade em torno de duas áreas do 

conhecimento, possibilita maior agilidade e flexibilidade em suas ações. Também será possível 

maior participação de docentes em comissões institucionais de forma a compartilharem a 

experiência em gestão, intensificando parcerias. Além disso, uma identidade será construída e 

fortalecida com as formações em Biologia e Psicologia na correspondência com o próprio nome 

do Instituto. 

Essa transformação e composição de uma Unidade menor que a atual FFCLRP/USP 

evidentemente potencializa a capacidade institucional de organizar e executar uma política de 

extensão universitária. Uma vez aprovado tal projeto, que fará parte do projeto institucional para 

reorganização da FFCLRP, a solução de muitas das demandas acadêmicas e administrativas 

serão facilitadas. Não há meios de conseguir avanço institucional sem cuidadoso processo de 

construção de diagnósticos e de avaliação, atividades as quais os referidos Departamentos se 

dedicaram intensamente nos últimos anos. Ressalta-se que este anseio foi também refletido nos 

dois últimos processos de Avaliação Institucional, nos quais os avaliadores nacionais e 

internacionais apontaram clara necessidade de galgar novo perfil, condição imperativa para a 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

108 

continuidade do crescimento em qualidade e de padrão internacional. Desta maneira, a 

transformação do Departamento de Biologia e de Psicologia em parte de uma Unidade autônoma 

da Universidade certamente resultará em organismo de suporte e concretização das metas 

estabelecidas. A autonomia de gestão dessa nova Unidade trará benefícios tanto no âmbito de 

concretização de metas a médio e longo prazo, quanto de investimento focalizado em 

infraestrutura e gestão financeira, contratação de pessoal, e gestão acadêmica, integrando-se mais 

estreitamente à Reitoria na execução de programas com metas ousadas e de alta visibilidade em 

suas áreas de atuação. 

A seguir estão elencadas a principais vantagens da criação do ICV: 

1. Maior identidade institucional externa e interna. 

2. Aumento da comunicação com os órgãos da Reitoria. 

3. Maior foco acadêmico nas atividades e projetos. 

4. A Unidade gerenciará suas prioridades com mais exatidão, aumentando o êxito e criando 

soluções mais assertivas para suas demandas.  

5. Maior celeridade administrativa, pois os pleitos serão distintos, conforme as necessidades do 

ICV. 

6. Maior independência na dotação orçamentária básica, oportunizando maior autonomia 

conforme as necessidades específicas do ICV, diferente da divisão realizada atualmente na 

FFCLRP. 

7. Gestão otimizada dos recursos captados pelas agências financiadoras de pesquisa e de 

formação profissional (CAPES, CNPq, FAPESP, FINEP entre outros). 

8. Maior possibilidade de envio de projetos para atender editais, trazendo maior captação de 

recursos para o ICV e para a USP. Muitos editais limitam a concorrência de projetos a um 

único CNPJ. Atualmente a FFCLRP responde com um CNPJ único para atender a todos os 

departamentos que desejam submeter propostas. 

9. Redução da competição de recursos entre áreas muito heterogêneas. 

10. Agilidade administrativa e operacional, devido à reorganização da localização geográfica, 

com proximidade entre os setores. 

11. Modelo de gestão inovador, com seções e serviços compartilhados (exemplo: Graduação e 

Pós-Graduação, a depender de aprovação de órgãos superiores). 

12. Maior eficiência no atendimento às demandas dos alunos. 

13. Melhoria na gestão de programas de bolsas destinadas aos discentes. 
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14. Redução do tempo destinado a reuniões dos colegiados maiores, com aumento de espaço 

para discussões mais construtivas e menos cartoriais. 

15. Melhoria no atendimento aos calouros, pois atualmente a FFCLRP não dispõe de atenção 

específica às demandas devido à diversidade de cursos. 

16. Estímulo à articulação e integração entre docentes, discentes e servidores técnicos e 

administrativos. 

17. Maior eficiência na gestão de claros docentes. 

18. Ampliação de novas áreas de pesquisa e ensino. 

19. Utilização de toda reserva técnica institucional para estrutura de pesquisa do ICV. 

20. Estabelecimento de uma secretaria de apoio científico 

21. Maior facilidade na gestão para a instalação dos centros e do Museu da Biodiversidade da 

USP. 

Em síntese, a criação do ICV, definido em termos de uma área de conhecimento com 

objetos e métodos próprios, permitirá a consolidação de uma identidade historicamente 

construída como relevante e significativa para a Ciência brasileira. Será possível o 

estabelecimento de metas de excelência acadêmicas mais específicas do que permite uma 

Unidade com muitas áreas como o atual FFCLRP/USP, cada uma com diferentes necessidades, 

critérios e mecanismos de avaliação de desempenho, o que tem sido visto como um ponto frágil 

e a ser revisto pela USP nos últimos relatórios de avaliação externa. 

 

11. Ganhos acadêmicos para a graduação e para a pós-graduação 

Graduação 

Atualmente, tanto a graduação em Psicologia quanto a graduação em Ciências Biológicas 

passam por um momento em que sua expansão, em termos de ofertas aos seus alunos (estágios e 

abertura de campo de formação em pesquisa) se encontram represadas em função da alta 

concentração de departamentos na FFCLRP. Esse represamento ocorre em diferentes âmbitos e 

por diferentes razões, inclusive em função da competição dos diferentes departamentos da 

Unidade por recursos e bolsas institucionais destinadas ao ensino de graduação. Um exemplo 

simples, mas ilustrativo, é o Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG – 

Monitoria), editado anualmente pela Pró-Reitoria de Graduação, no qual as bolsas de monitoria 

são concedidas à Unidade, que deve proceder à sua distribuição pela análise dos pedidos feitos 

pelas diferentes disciplinas dos cursos. A FFCLRP, com seus diversos10 cursos de graduação e 
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sete departamentos, conseguiu, no segundo semestre de 2018, conceder uma bolsa de monitoria 

por curso, com apenas três dos cursos recebendo uma segunda bolsa. 

Além do ganho em termos de melhoria na possibilidade de busca por recursos para a 

graduação, a criação do ICV possibilitará ampliar a integração dos departamentos no 

planejamento de ações conjuntas de formação. Os dois departamentos possuem docentes que 

lideram projetos, laboratórios e grupos de pesquisa com temáticas afins e que podem intensificar 

seu intercâmbio, promovendo oportunidades de pesquisa conjunta (iniciação científica), estágios 

em laboratórios, grupos de estudos de temáticas afins e disciplinas que possam integrar os alunos 

dos dois cursos.  

Do ponto de vista administrativo, a criação do ICV melhorará o funcionamento do órgão 

gestor da graduação que, atualmente na FFCLRP, precisa administrar as necessidades de muitos 

cursos de graduação, com demandas muito díspares. Essa melhora em termos de autonomia para 

a gestão dos cursos de graduação promoverá mais diálogos entre os cursos da nova Unidade. 

 

Pós-Graduação 

O futuro ICV congregará quatro programas de Pós-Graduação, atualmente sediados no 

Departamento de Biologia e no Departamento de Psicologia. Destaca-se a excelência desses 

quatro Programas, com histórico consolidado na formação de recursos humanos e 

reconhecimento como Programas de referência no Brasil e no exterior, ilustrado inclusive pelos 

conceitos atribuídos no sistema de avaliação da CAPES.  

A criação do ICV promoverá a continuidade do amadurecimento dos quatro programas 

de pós-graduação existentes, todos muito bem estabelecidos nacionalmente, com uma ampliação 

na recepção de pós-doutorados, aumentando a internacionalização. Além disso, abre a 

perspectiva de estender uma parceria já existente entre os dois departamentos no programa de 

Psicobiologia, que atualmente abriga docentes da Psicologia e da Biologia, que compartilham 

interesses de pesquisa sobre a interface entre processos psicológico-comportamentais e 

biológicos.  

 

12. Projeto acadêmico e perspectivas para o futuro do ICV 

O projeto acadêmico do ICV é fruto das discussões feitas a partir das avaliações 

quinquenais da Câmara de Avaliação Institucional. Desta forma, cada um dos departamentos 

possui um conjunto de demandas específicas que devem ser contempladas, porém, a partir da 
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união dos departamentos, novas demandas e projetos surgem mostrando as afinidades e 

possibilidades de construção de um novo Instituto. 

 

Missão 

Transformar a sociedade brasileira por meio dos conceitos estruturantes da Biodiversidade, 

Evolução e Ecologia, contribuindo para uma educação científica e filosófica, com vistas a 

estabelecer uma sociedade mais justa e fraterna, consciente de que a espécie humana não é um 

elemento estranho a essa diversidade biológica e sim parte indissociável dessa. Oferecer 

formação superior em Psicologia, articulando o desenvolvimento do conhecimento nesta área e o 

engajamento em práticas socialmente relevantes. Orientada por concepção de formação 

generalista e de embasamento em sólido arcabouço teórico-prático que permita abertura para as 

diversas vertentes de aplicação do conhecimento psicológico, busca-se titular profissionais e 

pesquisadores capazes de atuar de forma criativa, autônoma e ética em diferentes campos 

profissionais. 

 

Visão 

Pautada na indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, busca-se: i) a partir das conquistas 

realizadas e do reconhecimento público de sua excelência, o aprimoramento contínuo do curso 

por meio de ações formativas, pedagógicas, acadêmicas e de atendimento qualificado à 

comunidade; ii) o desenvolvimento de atitude proativa na formação oferecida em nível de 

graduação e de pós-graduação, por meio do engajamento na produção do conhecimento, da visão 

crítica das problemáticas contemporâneas e do aprofundamento nas bases históricas e teórico-

metodológicas que construíram e constroem a Biologia e a Psicologia como ciência e profissão; 

iii) transformar a sociedade brasileira por meio dos conceitos estruturantes da Biodiversidade, 

Evolução e Ecologia, contribuindo para uma educação científica e filosófica, com vistas a 

estabelecer uma sociedade mais justa e fraterna, consciente de que a espécie humana não é um 

elemento estranho a essa diversidade biológica e, sim, parte indissociável dessa. 

 

Valores 

São valores assumidos pelo ICV: i) excelência em ensino, pesquisa e na extensão articulada; ii) 

compromisso social, por meio de formação profissional e desenvolvimento do conhecimento, 

voltados ao aumento da qualidade de vida da comunidade, retorno à sociedade do investimento 

público na educação superior, e à reflexão dos impactos sociais da atuação; iii) formação de 
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profissionais éticos e comprometidos com a produção de conhecimentos; iv) reconhecer e 

respeitar a diversidade biológica, inclusive humana; v) contribuir com o progresso do 

conhecimento sobre a Biodiversidade em todos os seus níveis; vi) fortalecer a formação de 

recursos humanos, formando um profissional que será estimulado a utilizar sua força criativa e 

crítica, para efetuar mudanças em um mundo em contínua transformação; vii) garantia ao 

respeito de concepção abrangente e integrada dos processos psicológicos, em diálogo com outros 

campos de saber, assegurando uma visão integrada do ser humano em sua totalidade e em sua 

relação com sociedade e a natureza; viii) postura proativa em relação ao contínuo processo de 

capacitação e aprimoramento profissional e de conhecimento da própria Psicologia. 

 

Função social do ICV 

Para o ICV a função social é exercida por meio da integração, indissociável e 

permanente, entre teoria e prática. Num cenário cada vez mais globalizado, automatizado e em 

transformação, faz-se necessária a flexibilização da formação profissional. Neste sentido, a 

formação do psicólogo, do biólogo e do pesquisador deve oferecer condições para a análise e a 

crítica das demandas sociais e das implicações ético políticas da atuação em diferentes contextos, 

produzindo estratégias de ação e projetos que promovam os direitos da cidadania e a qualidade 

de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades. De maneira geral, entende-se que o 

investimento público na educação superior retorna à sociedade por meio da pertinência e 

qualificação dos serviços que lhes são prestados, o que é garantido pela qualidade da formação 

oferecida. 

Muitos docentes do DB e do DP prestam serviços à comunidade, dentro de suas 

possibilidades. O conjunto dessas atividades demonstra, claramente, que os departamentos atuam 

ativamente junto à comunidade. Tais atividades incluem a organização de eventos científicos 

como congressos e encontros em geral, a apresentação de palestras e conferências, o 

oferecimento de cursos extracurriculares, o atendimento direto ao público acadêmico e sociedade 

em geral, concessão de entrevistas na mídia sobre assuntos de interesse público, o atendimento à 

saúde, o desenvolvimento de projetos que dialoguem diretamente com alunos e professores do 

Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada, bem como com a comunidade local, 

visando divulgação de conhecimentos e aperfeiçoamento da formação dos alunos e professores. 

Desta forma, o ICV toma contato com a comunidade externa à USP, tornando-se ciente de suas 

necessidades e anseios, o que o impulsiona a empreender novas atividades, de modo a atender os 

novos desafios. 
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Acolhimento estudantil do ICV 

Com especial atenção busca-se conhecer a situação dos alunos e demandas dela 

decorrentes, com a consequente definição de ações de acolhimento, em respeito às diferenças e à 

diversidade cultural, favorecendo espaços de irrupção do novo e de construção de solidariedades 

sociais, nas ações realizadas por serviços, laboratórios ou grupos vinculados aos departamentos. 

Um projeto foi efetivado em 2016, denominado “Atenção e cuidados ao aluno do curso de 

Psicologia”. Diferentes demandas e problemas dos alunos podem ser organizados em três 

grandes vertentes: i) acadêmicas, ii) de saúde física e psíquica, iii) de carreira e futuro na 

profissão. Diferentes problemas requerem ações diversas e todas podem auxiliar o estudante na 

construção da vida e da carreira, promovendo maior engajamento ao curso e maior satisfação nas 

atividades universitárias. Dar atenção aos alunos consiste em uma ação relevante de promoção 

de saúde e de apoio na construção da vida e carreira dos egressos, responsabilidade do conjunto 

de docentes, mas principalmente de ações bem planejadas e articuladas, que se iniciam na 

recepção aos calouros, passam pelas diferentes disciplinas e ações voltadas aos discentes ao 

longo do curso e se estendem à escolha dos estágios. Assim, com a criação do ICV as ações 

poderão ser ampliadas para a atenção aos alunos do curso de Biologia em suas especificidades. 

 

13. Comparação com outras unidades da USP na mesma área  

A comparação das atividades desenvolvidas pelos Departamentos de Biologia e de 

Psicologia da FFCLRP/USP em comparação com aquelas realizadas em outras unidades 

acadêmicas evidencia que os mesmos têm cumprido um papel que normalmente é realizado por 

Institutos. O mapeamento extensivo dos trabalhos desenvolvidos é reconhecido dentro e fora da 

própria USP, ratificando sua história de 55 anos de trabalhos dedicados ao ensino da graduação e 

pós-graduação, à pesquisa e aos serviços de extensão universitária à comunidade. Procurar-se-á 

ilustrar esses aspectos com breve retrato de ambos os departamentos e seus comparativos 

institucionais congêneres. 

Uma unidade da USP com missão semelhante ao Departamento de Biologia é o Instituto 

de Biociências (IB-USP). Para facilitar análises comparativas elaborou-se a Tabela 8 (dados do 

anuário USP 2016), a qual servirá também para futura consideração em relação ao Instituto de 

Psicologia/USP e o Departamento de Psicologia. 
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Tabela 8. Comparação entre recursos humanos do Departamento de Biologia e do Departamento de 

Psicologia da FFCLRP/USP com o Instituto de Biociências da USP e o Instituto de Psicologia da USP. 

Recursos Humanos 
DB 

FFCLRP 

IB 

USP 

DP 

FFCLRP 

IP 

USP 

Docentes 36 114 34 86 

Servidores não docentes 27 192 17 149 

Razão servidores docentes/técnico-adm 0,75 1,68 0,50 1,73 

Alunos de graduação  

(2º semestre 2016) 
283 721 208 405 

Razão docentes/alunos de graduação 0,13 0,16 0,16 0,21 

Razão servidores não docentes/ 

alunos graduação 
0,09 0,26 0,08 0,36 

Programas de Pós-Graduação 2 6 2 5 

Alunos de mestrado 54 205 144 269 

Alunos de doutorado 111 295 132 364 

Razão alunos/programas de pós-graduação 82,5 83,3 138 180,4 

Razão docentes/alunos de pós-graduação 0,22 0,23 0,12 0,13 

 

Com base em dados do Anuário USP para o ano de 2016, o IB-USP possui 114 docentes 

em RDIDP distribuídos pelos seus seis departamentos, número este mais de três vezes maior que 

o do Departamento de Biologia. Em termos de apoio técnico, o IB-USP possui quadro de pessoal 

sete vezes maior que o do Departamento de Biologia, o que demonstra uma situação crítica de 

defasagem nesse aspecto. Em consonância com sua maior força de trabalho, o IB-USP possui 

número de alunos de graduação duas vezes maior, principalmente devido à existência de um 

curso noturno de Ciências Biológicas, número quase quatro vezes maior de mestrandos e cerca 

de 2,5 vezes maior de doutorandos distribuídos por seus seis programas de pós-graduação (três 

vezes mais que o Departamento de Biologia).  

Outro exemplo a ser destacado aqui é a análise esquemática e comparativa entre os 

recursos humanos do IP/USP e do Departamento de Psicologia, o pode ser visualizado também 

na Tabela 8. De acordo com esses dados, o atual Departamento de Psicologia (DP) conta com 34 

docentes e 17 servidores não docentes, todos envolvidos diretamente em atividades de suporte ao 

ensino, à pesquisa e à extensão universitária. 

É possível notar a dimensão das atividades formativas realizadas pelo DP da 

FFCLRP/USP como compatíveis ao realizado por outras unidades universitárias e mesmo dentro 

da própria USP. Nesse sentido, pode-se ilustrar essa realidade por meio da ponderação apenas do 

Departamento de Psicologia em relação ao Instituto de Psicologia de São Paulo (IP-USP). O 

IPUSP apresenta, em seu percurso, uma história semelhante à do DP da FFCLRP/USP. Sua 
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origem também se deu, como curso de Psicologia, no interior da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, na histórica Maria Antônia, em 1958. Em 1969, no bojo da reestruturação da 

Universidade, os docentes responsáveis pelo curso de Psicologia foram agrupados no então 

nascente Instituto de Psicologia. Hoje ninguém pode negar a importância que a criação do IPUSP 

teve, e tem, para o desenvolvimento da Psicologia como ciência e como profissão no Brasil. O 

IPUSP nasceu com 63 docentes e 23 funcionários, distribuídos em quatro departamentos, 

funcionando em prédios espalhados, algumas vezes em condições precárias. Mas esta situação 

não impediu que o IP-USP crescesse e conquistasse um lugar ímpar na Universidade de São 

Paulo e no cenário científico nacional e internacional. De acordo com o Anuário Estatístico USP 

2017, o IP contava, em 2016, com 86 docentes, 149 funcionários, 22 dos quais técnicos 

especializados de nível superior.  

As possibilidades deste tipo de comparações são inúmeras, e ressaltam, consistentemente, 

que as atividades atualmente desenvolvidas pelos Departamentos de Psicologia e Biologia da 

FFCLRP, em grande número de instituições públicas, são realizadas por unidades independentes, 

por Institutos. Certamente essa autonomia institucional favorece o crescimento e as 

possibilidades de inovação das ações do conjunto dos profissionais envolvidos na instituição e 

comprometidos com este projeto.  

Deve-se ressaltar que a proposta de criação do ICV não existe simplesmente em função 

do Departamento de Biologia e do Departamento de Psicologia cumprir já, na prática, o papel 

que na Universidade de São Paulo e em outras Universidades, é exercida por Institutos. Esta 

proposta, mais do que atender a um desejo real de autonomia administrativa, é importante por 

permitir o estabelecimento de um ambiente acadêmico com identidade própria. Por mais que o 

desenvolvimento dos sete Departamentos, com sua rica convivência na FFCLRP tenham sido 

positivos e produtivos, a coexistência de diferentes áreas de conhecimento tende a acumular 

atividades burocráticas e administrativas, consumindo boa parte do potencial humano para o 

desenvolvimento de ações efetivamente acadêmico-científicas, o que se espera superar com o 

novo Instituto. Ele se configurará, nos dados atuais (novembro de 2018) com os seguintes 

recursos humanos (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

116 

Tabela 9. Instituto de Ciências da Vida. 

 

Categoria Número e (proporção % da FFCLRP) 

Docentes 68 (34,3%) 

Servidores Técnico-Administrativos 42 (20,7%) 

Cursos de Graduação 
2 (Biologia-Bacharelado e Licenciatura; 

Psicologia-Bacharelado e Psicólogo) 

Cursos de Pós-Graduação 
4 (todos com Mestrados e Doutorados) 

(53,3%) 

Alunos Graduação 343 (21,0%) 

Alunos de Pós-Graduação 326 (49,2%) 
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CAPITULO IV – FFCLRP - Reestruturação 

 

1. Introdução 

Desde sua implantação, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Campus da USP 

em Ribeirão Preto vem construindo sua identidade a partir da diversidade e heterogeneidade de 

cursos e departamentos, agregando docentes, pesquisadores e grupos de pesquisa com formações 

acadêmicas distintas, porém assumindo uma perspectiva comum e transversal, centrada também 

na formação inicial de profissionais para atuar em diferentes ocupações que estruturam o 

universo do trabalho formal, inclusive ocupações profissionais correspondentes às áreas da 

educação básica, da biblioteconomia e da ciência da informação e das artes/música, nos mais 

diversos perfis profissionais nos quais se destacam o artista/instrumentista/cantor/regente e o 

professor de instrumento/canto/regências.  

Assim, este texto tem por objetivo explicitar os fundamentos, diretrizes, metas e 

perspectivas à reconfiguração da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - 

FFCLRP em contexto de reestruturação da Unidade no Campus da USP-Ribeirão Preto.   

A proposta à reconfiguração da FFCLRP aqui exposta ancora-se na articulação e 

associação de áreas das Ciências Humanas, das Ciências Sociais Aplicadas e das Artes/Música, 

tendo por fundamento a busca da interdisciplinaridade nas vertentes do ensino, produção do 

conhecimento, e da extensão de serviços à sociedade. 

 

2. Caracterização dos departamentos que estruturarão a FFCLRP: 

DEDIC e DM 

2.1. Departamento de Educação, Informação e Comunicação – DEDIC 

Desde 1960, a área da Educação integra o projeto institucional e os planos acadêmicos e 

científicos da FFCLRP, todavia, as estruturas do Departamento de Educação, Informação e 

Comunicação - DEDIC é emergente e encontra-se em processo de consolidação. Ela é resultante 

político-institucional dos embates ocorridos no início de 2010, visando à reconfiguração da 

FFCLFRP que induziu a junção de docentes e funcionários técnicos e administrativos então 

vinculados aos Departamentos de Psicologia e Educação - DPE e de Física e Matemática – 

DFM. Diante de tais deliberações, o DEDIC foi articulado em torno de três domínios do 

conhecimento científico: dois deles inscritos no campo das Ciências Sociais Aplicadas – 
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Biblioteconomia e Ciência da Informação – BCI e outro filiado ao campo das Ciências Humanas 

– Educação.  

O Departamento assumiu como meta central oferecer formação inicial para licenciandos 

em pedagogia, futuros docentes das etapas da educação básica e bacharelandos em 

biblioteconomia e ciência da informação com sólido embasamento teórico e prático, capazes de 

atuar em diferentes campos como profissionais éticos, com elevada competência técnica, 

científica e política de forma a contribuírem com a produção de conhecimento socialmente 

relevante. Em consonância com os valores e princípios da Universidade de São Paulo e da 

FFCLRP, o Departamento também assumiu como meta, em nível de pós-graduação, adensar e 

diversificar a formação de pesquisadores e docentes nos domínios da Educação escolar e não 

escolar, e no campo da Ciência da Informação. Outra vertente importante de atuação do 

departamento, desenvolvida sob a concepção e supervisão de docentes, educadores e técnico-

especialistas, é a da extensão universitária, que se desenvolve por meio de projetos específicos 

em instituições públicas e junto a organizações, grupos, movimentos inseridos no tecido social 

da sociedade civil, nas áreas das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas.  

O DEDIC deu início as suas atividades com um quadro geral de 44 

servidores/funcionários: 29 docentes (9 vinculados ao BCI e 20 à Educação), 06 técnico-

especialistas (02 da área da Ciência da Informação e 04 Educadores/as) e 07 funcionários 

administrativos. Em 2010, no agregado de docentes integrados à emergente estrutura 

departamental, 28 se vincularam à USP em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 

Pesquisa - RDIDP e apenas 1 em Regime de Turno - RTP; 02 deles possuíam o título de 

professor associado (MS-5) e 27 o título de professor-doutor (MS-3). Na ausência de professores 

Titulares (MS-6), e de forma a atender o sistema normativo da USP, a Congregação da FFCLRP 

deliberou que dois docentes-pesquisadores com aquela titulação (MS-6) viessem a contribuir aos 

processos de configuração e implantação do DEDIC, um do então Departamento de Física e 

Matemática - DFM e o outro do Departamento de Biologia- DB
3
.  

Para atender à tríade universitária, explicitada no Estatuto da USP, aos docentes-

pesquisadores vinculados aos dois primeiros domínios coube a responsabilidade pela formação 

superior de estudantes no curso de Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Informação; 

aos professores-pesquisadores da área da Educação coube a responsabilidade pela formação 

superior inicial de postulantes aos cargos do magistério da educação básica nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia e nas disciplinas pedagógicas dos cursos Ciências Biológicas, 

                                                           
3
Prof. Dr. Amando Siuiti Ito do Departamento de Física Médica - DFM (até 2014) e o Prof. Dr. Marcelo Marini 

Pereira de Souza do Departamento de Biologia – DB (até o presente). 
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Educação Artística – habilitação em Música, Licenciatura em Biologia, em Psicologia
4
 e em 

Química.  

Quando concebidos, ressaltem-se, ambos os cursos deveriam ser compostos por um 

número maior de docentes do que os que foram efetivamente contratados. Apenas em 2013, o 

curso do BCI, completou o número de docentes previsto em seu primeiro projeto pedagógico, 

situação que regrediu novamente em 2017, com a aposentadoria de uma professora titular. 

Atualmente, essa equipe é composta por 1 professor titular, 4 professores livre-docentes e 6 

professores doutores, a maioria deles credenciados em reconhecidos programas de pós-

graduação de IESs públicas. 

Dados as deliberações e encaminhamentos acima, em 2010, o DEDIC deu início às suas 

atividades acadêmicas, científicas e administrativas com um quadro geral de 44 

servidores/funcionários: 29 docentes (9 vinculados ao BCI e 20 à Educação), 11 técnicos de 

nível superior ou médio (03 junto à área da BCI e 6 vinculados à área de Educação) e duas (02) 

funcionárias do setor administrativo. Em 2010, no agregado de docentes que foram integrados à 

estrutura institucionalizada, 28 estavam vinculados à USP em RDIDP e apenas 1 professor em 

RTP, sendo que 2 deles ocupavam a posição de professor associado (MS-5) e vinte (27) a 

posição de professor-doutor (MS-3).  

Esses cursos também contaram com um conjunto cinco (5) Educadores/as (2 no Curso de 

Pedagogia e 3 nas demais Licenciaturas), com a finalidade de conceberem, acompanharem e 

contribuírem aos processos de avaliação de estágios curriculares obrigatórios, bem como o 

planejamento, a proposição de projetos e implementação de atividades correlatas à pesquisa e à 

extensão cultural, na chave da formação de profissionais da Educação Básica e Superior.  

O Departamento também assumiu como finalidade, em nível de pós-graduação, adensar e 

diversificar a formação de pesquisadores e docentes nos domínios da Educação escolar e não 

escolar. Outra vertente importante de atuação do Departamento, desenvolvida sob a concepção e 

supervisão de docentes, educadores e técnicos especialistas, foi a da extensão universitária, que 

se desenvolveu por meio de projetos específicos em instituições públicas e junto a identidades 

coletivas da sociedade civil nas áreas do conhecimento e saber da Ciência da Informação e da 

Educação.  

Atualmente, o DEDIC conta com 35 docentes: 31 em RDIDP e 4 em RTP; 7 (sete) 

técnico-especialistas (Educadores e especialistas em Biblioteconomia e Ciência da Informação), 

5 técnicas de nível médio, 3 auxiliares administrativos, 1 auxiliar de serviços gerais (Quadro 1). 

                                                           
4
Posteriormente, o Departamento de Psicologia - DP deliberou pelo encerramento da Licenciatura em Psicologia. 
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Quadro 1 – Quadro de docentes e funcionários do DEDIC, 2019 

Docentes 

35 Docentes (31 em RDIDP; 4 em RTP, 1 Efetivo e 3 Temporários) 

3 Professores Titulares 

16 Professores Associados 

15 Professores Doutores  

1 Mestre  

1 Senior 

7 Técnicos-Especialistas  
2 nas áreas da  Biblioteconomia e Ciência da Informação; 5 na área da 

Educação  

8 Funcionários Administrativos  
5 técnicas de nível médio e 3 auxiliares administrativas 

1 Auxiliar de serviços gerais 

Total = 52 

 

 

2.1.1. Educação: Cursos de licenciatura em Pedagogia e bacharelado em 

Biblioteconomia e Ciência da Informação  

As atividades da FFCLRP em torno da área da Educação estão inscritas em sua história 

desde a sua institucionalização, visando a contribuir à formação inicial de docentes da escola de 

ensino fundamental e médio, e em 2002 elas foram adensadas com a implantação do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Portanto, a área da Educação tem produzido um acúmulo de 

experiências formativas em interlocução constante com os cursos de Licenciatura ofertados por 

áreas das Ciências Exatas – Química, Ciências Biológicas - e das Artes/Música.  

Alicerçados na busca constante de articulação e indissociabilidade entre as atividades de 

docência, pesquisa, cultura e extensão universitária, de modo a formar profissionais críticos que 

poderão atuar na docência, no suporte pedagógico e na gestão do sistema e de instituições de 

educação básica, na produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional escolar e não escolar.  

 

2.1.1.1 Curso de licenciatura em Pedagogia  

O curso de Pedagogia da FFCLRP foi criado em 2000 e implantado em 2001. Entretanto, 

sua história remonta aos anos de 1980, quando coletivo de professores que atuava nos cursos de 

licenciatura do Campus de Ribeirão Preto defendia a concretização de tal possibilidade, na 

medida em que buscavam dar respostas positivas aos atores sociais da sociedade civil e às 

instituições públicas da localidade que demandavam a criação de novos cursos; as solicitações 
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visavam a atender às necessidades da população da região de Ribeirão Preto por cursos gratuitos, 

em período noturno, na universidade pública e, sobretudo, pautavam-se no imperativo da 

formação superior de profissionais para atuar no ensino fundamental e na educação infantil, em 

conformidade com o disposto na LDB nº 9.394/96, que estabeleceu que até o ano 2006 somente 

seriam admitidos professores à educação básica habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço.  

No início dos anos 2.000, contribuiu também à instalação da licenciatura em Pedagogia 

na FFCLRP, a política de expansão de vagas na USP, dadas as exigências da Constituição 

Estadual de 1989, que dispôs sobre a oferta, em período noturno, de pelo menos 33% das vagas 

no ensino público estadual de nível superior. (USP, Resolução, 1992).  

Desde sua implantação, a licenciatura em Pedagogia objetiva oferecer formação inicial ao 

educador, compreendida como além da mera profissionalização, embora deva abrangê-la e 

favorecê-la; ela tem por princípios norteadores formar profissionais para atuar em processos de 

socialização escolar, de ensino e de aprendizagem, em suas especificidades, adequados às 

diferentes realidades socioespaciais, econômicas, socioculturais, políticas e geracionais. Para 

atender tais princípios, a diretriz seguida pelo curso é a de garantir ao futuro profissional sólidos 

conhecimentos das áreas das Ciências Humanas, das Ciências Sociais e da Filosofia, assegurar a 

formação técnica e política que o habilite a atuar como organizador, mediador e gestor de 

organizações, contextos e práticas educacionais, em que a docência e a gestão educacional façam 

parte de um todo orgânico, e, ainda, permitir que o egresso dê continuidade a educação 

continuada em cursos de pós-graduação – mestrado e doutorado no campo da Educação – escolar 

e não escolar. 

O egresso da licenciatura em Pedagogia é capacitado para atuar nas seguintes funções: 

i) Docência: na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e em outras áreas 

emergentes do campo educacional; 

ii) Gestão Educacional: contempla princípios e práticas que sustentam a organização do 

trabalho pedagógico e compreendem a participação na organização e gestão de sistemas 

públicos de ensino, outros processos educativos escolares que englobam formulação de 

políticas públicas na área da educação, planejamento, coordenação, acompanhamento e 

avaliação; 

iii) Na produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 

contextos escolares e não escolares; 
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2.1.1.2 Curso de bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Informação - BCI 

Implantado em 2013, o curso de Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da 

Informação ocupa-se da informação científica, tecnológica e cultural, a ser produzida, 

organizada e compartilhada através de uma comunicação eficaz fundamentada no conhecimento 

e que, portanto, favoreça e desenvolva uma produção de conhecimento fundamentado de 

maneira concreta pela formação teórica e prática, em que a pesquisa contribui por meio da 

elaboração crítica que a constitui.  

A criação e a concepção do curso foram norteadas por uma demanda latente de formação 

de bibliotecários e outros profissionais da informação, capazes de desenvolver processos que 

envolvessem conceitos e práticas para gestão, armazenamento, organização, acesso e 

preservação da informação e da documentação, tanto em suporte papel quanto em formato 

digital.  

A concepção de currículo proposta apresenta dois núcleos principais, nomeados “Núcleo 

Básico”, que compreende o tronco de disciplinas obrigatórias voltadas para os conteúdos 

fundamentais e as “disciplinas eletivas”, que podem ser caracterizadas com dois eixos temáticos, 

nomeados “1 - Cultural Comunicacional” e “2 - Institucional Organizacional”, no sentido de 

nortear uma escolha coerente aos alunos que tenham interesse em duas segmentações fortemente 

demandadas em Ribeirão Preto e região e de atuação efetiva de nossos egressos. Complementam 

a formação as disciplinas optativas que visam uma abordagem dos suportes de informação em 

sua multiplicidade. 

Dentre os diversos benefícios que se almeja alcançar por meio da pesquisa discente na 

área de Ciências da informação, destaca-se a formação de um novo olhar sobre a abrangência 

deste campo científico, a formação de profissionais com atuação crítica sobre as questões 

políticas, sociais, econômicas e culturais e a ampliação dos conhecimentos adquiridos em sala de 

aula. 

Os objetivos do curso consistem em habilitar o aluno para o delineamento de processos 

mediacionais presenciais e virtuais (ação cultural, mediação da leitura, curadoria, gestão de redes 

sociais, ensino à distância, etc.), que possibilitem não só a organização e o acesso à informação, 

como também acesso à possibilidade da produção e expressão cultural. Desse modo, projeta-se 

que o aluno seja habilitado para a formulação e implantação de políticas, realização de 

diagnósticos e assessorias, elaboração de indicadores, produtos e serviços, bem como na 

utilização das tecnologias de informação e comunicação nos processos de organização, 

tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação da informação, atuando nas instituições 
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propriamente informacionais (bibliotecas, centros de documentação, entidades culturais), assim 

como em empresas, instituições de ensino e órgãos públicos.  

O egresso do Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FFCLRP estará apto 

para atuar crítica e tecnicamente, amparados pelas tecnologias de informação e comunicação, na 

gestão e mediação da informação registrada nos diversos formatos, tanto físicos como digitais, 

visando à democratização da informação como meio de garantir a cidadania.  

O objetivo educacional, que configura um ponto do tripé que funda a universidade, ao 

lado da pesquisa e da extensão, tem como desafio a formação de profissionais flexíveis e 

competentes perante a complexidade da formação escolar, dos desafios tecnológicos atuais, e da 

circulação dos fluxos informacionais, buscando abranger as várias facetas desses conhecimentos 

e as relações que, cada vez mais, tornam todos esses aspectos cada vez mais entrelaçados. Os 

egressos do DEDIC deverão, em primeiro lugar, se apropriar de maneira aprofundada de 

conhecimentos, linguagens, das ferramentas e das técnicas que lhes permitam dominar os objetos 

e os discursos indispensáveis ao crescimento do conhecimento crítico, tanto em relação à 

realidade da educação brasileira, bem como à disponibilização da informação científica, 

tecnológica e cultural.  

 

2.1.2 Educação: cursos de licenciaturas e planos de formação inicial em Libras 

O setor de Educação do DEDIC atua em parceria com os Departamentos de Biologia, de 

Música e de Química em cursos de licenciatura que visam oferecer a formação inicial, teórico-

prática, futuros docentes que atuarão nas etapas do ensino fundamental e médio da educação 

básica; ele contribui, também, com planos formativos de introdução à Língua Brasileira de Sinais 

– Libras aos futuros profissionais das áreas do magistério e da fonoaudiologia.  São objetivos 

gerais dos cursos de licenciatura garantir a: 

 Formação humanística e social, envolvendo a compreensão dos contextos e processos 

de atuação profissional, as interações e as relações com as comunidades, as 

organizações, as formações associativas e os grupos etários e geracionais envolvidos 

com a prática institucional da educação escolar;  

 Formação ética e política, escorada nos valores da igualdade, solidariedade e respeito à 

diversidade cultural e humana;  

 Formação especializada dentro do contexto de cada área, relacionada aos fundamentos 

teórico-práticas, às didáticas, às metodologias e práticas de ensino-aprendizagem. 
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 Formação acadêmico-científica que permite a continuidade dos processos de educação 

continuada de pesquisadores em cursos de pós-graduação – mestrado e doutorado. 

 

2.1.2.4 Curso de licenciatura em Ciências Biológicas  

A organização curricular da licenciatura em Ciências Biológicas compreende dois 

Núcleos formativos: o Ciclo Básico - comum para todas as habilitações, e o referente à formação 

inicial de docentes desta área à etapa do ensino médio. 

O objetivo do curso a formação inicial de professores de Biologia, comprometidos com a 

busca de respostas aos desafios e problemas existentes nas escolas brasileiras em geral, e em 

especial nas instituições escolares dos sistemas públicos de ensino – federal, estadual e 

municipal.  

Esta licenciatura estrutura-se em cinco blocos, desenvolvidos de forma entrelaçada ao 

longo do curso, que preveem a articulação e a integração entre blocos, disciplinas e atividades: o 

primeiro deles é constituído por disciplinas de formação específica em Ciências Biológicas, 

sendo denominado de Núcleo de Formação Básica comum à Licenciatura, bem como para as três 

ênfases do Bacharelado; os Blocos seguintes se voltam à formação pedagógica geral e específica 

à licenciatura, contando com disciplinas de iniciação à licenciatura (Bloco II); de Fundamentos 

Teóricos e Práticos da Educação (Bloco III); de Fundamentos Metodológicos do Ensino (Bloco 

IV), e de Componentes comuns que inclui as Atividades Acadêmico–Científico-Culturais 

(ACC), as Práticas como Componente Curricular (PCC), bem como o Trabalho de Conclusão de 

Curso – Monografia para o Ensino de Biologia (Bloco V). 

Em sua maioria, as disciplinas de cunho pedagógico são de responsabilidade do setor de 

Educação do DEDIC/FFCLRP, que garantem, em perspectiva interdisciplinar, a ênfase para a 

atividade docente de Biologia no Ensino Médio. As disciplinas pedagógicas incluem ainda as 

atividades de ensino de 420 horas distribuídas ao longo do curso, sob a forma de “prática de 

ensino”, assegurando-se a formação teórica e início da vivência do futuro profissional da 

docência. As atividades de “prática de ensino” são realizadas no Laboratório Pedagógico da 

Biologia; já em escolas de ensino médio, são desenvolvidas  as atividades de ensino, na forma de 

estagio curricular, as quais se concretizam sob a orientação e acompanhamento de docentes e 

educadores do  DEDIC e do Departamento de Biologia. 
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2.1.2.4  Curso de licenciatura com Habilitação em Música – Educação Artística 

O Curso de Educação Artística – licenciatura com Habilitação em Música está sob a 

responsabilidade do Departamento de Música e conta com disciplinas pedagógicas oferecidas 

por docentes do DEDIC; seu por objetivo principal é a formação inicial do professor de música 

para atuar no ensino fundamental e médio; busca também, propiciar uma formação profunda e 

ampla, tanto no campo da Música quanto no campo da Educação, de forma que o futuro 

profissional possa ampliar as suas funções em áreas afins, como por exemplo, a pesquisa em 

educação musical e nas interfaces entre esta e outras áreas, o desenvolvimento de materiais 

didáticos para a área de música, a composição de peças didáticas e estudos musicais, o 

desenvolvimento de novas tecnologias no campo do ensino da Música. Enquanto músicos 

profissionais, os licenciados também podem atuar no campo da atividade concertante, seja como 

membro de grupos orquestrais, conjuntos de música de câmara, como solista, em atividades que 

envolvam grupos operísticos e corais, colaboração pianística, uma vasta gama de atividades que 

não excluem o ensino instrumental e/ou vocal.  

Os três fundamentos da atividade musical (criação – poiésis, interpretação/execução – 

práxis e pesquisa - theoria), englobam os princípios norteadores indicados pelo artigo 3º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(Resolução CNE/CP 1/2002), a saber: competência como concepção nuclear do curso, coerência 

entre a formação e a prática crítica, conteúdos como suporte, avaliação como parte integrante da 

formação e finalmente a pesquisa do processo ensino/aprendizagem – conceitos esses que 

formam a base do músico-performer-educador. 

Tendo em vista o nível de excelência que o licenciado deve apresentar para que tenha 

condições de concorrer em um amplo mercado de trabalho a Licenciatura da FFCLRP supre uma 

lacuna no ensino instrumental/vocal deste graduando investindo em uma formação musical mais 

completa, preparando-o também para a pesquisa na área das práticas interpretativas e da 

pedagogia instrumental/vocal. A Comissão Interunidades de Licenciatura da USP, em 

concordância com a proposta do Departamento de Música da FFCLRP, acredita que a ênfase nos 

conteúdos específicos para a formação de um bacharel ou pesquisador é absolutamente 

compatível com uma sólida formação voltada simultaneamente para a docência no ensino básico. 

Os elementos de formação específica e os estudos em educação e ensino complementam-se e 

podem ser fontes de enriquecimento da formação do aluno de licenciatura, sejam quais forem 

suas opções profissionais.  
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Assim sendo, o Curso de Educação Artística – Licenciatura com Habilitação em Música é 

organizado em quatro anos e desenvolve nas disciplinas de sua estrutura uma metodologia que 

apresenta interface com as outras habilitações oferecidas no Curso de Música.  

As opções ocupacionais para o egresso desta licenciatura são amplas e, frequentemente, o 

licenciado poderá atuar em projetos sociais, organizações não governamentais, escolas públicas e 

privadas, instituições educacionais especializadas no ensino de música, como professor de 

instrumento, canto, ou de disciplinas ligadas à teoria da música. Ademais, o licenciado tem como 

outras opções de trabalho a atuação como músico prático, seja como colaborador pianístico, 

integrante de um grupo instrumental camerístico ou sinfônico, vocal, ou até mesmo docente do 

ensino de música em nível superior. O egresso deve, além disso, desenvolver uma consciência 

crítica da realidade em que vai atuar e da necessidade de se tornar agente transformador desta 

realidade.  

 

2.1.2.4 Curso de licenciatura em Química 

O primeiro curso de Licenciatura em Química coincide com o início das atividades da 

FFCLRP na década de 1960. Até 2003, este curso era oferecido no período diurno. Depois dessa 

data, passou a ser oferecido no período noturno, considerando-se aspectos como a necessidade da 

melhor utilização do espaço público no que se refere à infraestrutura disponível na Universidade 

e que não oferecia, até então, cursos em período noturno e o atendimento ao Conselho Nacional 

de Educação em sua Lei 9.131, de 25/11/95 e respectivas resoluções. 

O curso encontra-se sob responsabilidade compartilhada por docentes do Departamento 

de Química (DQ), do Departamento de Física (DF) e do Departamento de Computação e 

Matemática (DCM), e núcleo de disciplinas pedagógicas e de estágios curriculares está sob a 

orientação e acompanhamento de docentes do DEDIC e da educadora do Departamento de 

Química. 

A estrutura curricular desta licenciatura assenta-se em quatro blocos de disciplinas e 

atividades, de modo a contemplar diferentes aspectos da formação inicial do docente em 

Química. O primeiro bloco, de “Formação Específica”, engloba 28 disciplinas que visam formar 

o futuro docente com conhecimentos sólidos e abrangentes em Química e em áreas afins como 

Física e Matemática. O segundo, de “Iniciação à Licenciatura”, engloba  4 disciplinas de caráter 

amplo – 3 delas oferecidas pelo DQ e 1 pelo DEDIC, tendo por propósito sensibilizar e 

introduzir o aluno no estudo sistemático de conceitos relativos aos campos da educação e do 

ensino de ciências, assim como de  atividades culturais ou científicas.  
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O terceiro, concebido como de “Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação”, 

estrutura-se com 5 disciplinas específicas da área da Educação - 4 oferecidas por docentes do 

DEDIC uma (1) por docente do Departamento de Química, a essas disciplinas encontram-se 

associadas aos estágios e a projetos de atividades voltados à ação na realidade escolar. O último 

bloco “Fundamentos Metodológicos do Ensino” refere-se à interface entre o saber pedagógico e 

o conteúdo específico da área da Química,  visando à reflexão e à prática das questões de ensino, 

estrutura-se com 8 disciplinas: 4 delas oferecidas por docentes do DEDIC, e 4 oferecidas por 

docentes do Departamento de Química, todas associadas a estágios supervisionados e a projetos 

incluindo o de monografia a serem realizados no DQ e junto a instituições escolares, 

normalmente as de responsabilidade de sistemas públicos de ensino. 

As disciplinas específicas de formação de professores são introduzidas desde os primeiros 

semestres a fim de inserir o aluno num contexto mais próximo ao de seu campo de atuação e 

permeiam toda a extensão dos dez (10) semestres de duração do curso. 

A Licenciatura em Química visa contribuir com a formação inicial de docente para a 

disciplina de Química, no Ensino Médio. Para tanto, a organização e o funcionamento do curso 

assume a responsabilidade pelo oferecimento de uma consistente formação teórico-prática, 

técnica e metodológica, fundamentada nos diversos campos de conhecimento da Química, da 

Educação e das Ciências Humanas e Sociais, privilegiando um conhecimento rigoroso sobre a 

educação escolar, a escolarização e a vivência de experiências relativas ao ensino em geral e o de 

Química em específico. 

 

2.1.2.4 Planos de formação introdutória à Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Os planos de formação introdutória a Libras integram a parte obrigatória dos curriculum 

dos cursos de licenciaturas da FFCLRP, e são de responsabilidade de docente vinculada ao Setor 

de Educação do DEDIC, a qual também contribui para a formação inicial de futuros profissionais 

da área de fonoaudiologia, em curso oferecido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.  

 

2.2 Departamento de Música - DM  

Incorporado à FFCLRP em 2010, o Departamento de Música - DM tem como missão a 

música, entendendo-se a música entre as artes, e esta missão tem como foco as atividades 

artísticas em música (concertos de câmara e sinfônicos, música coral, vocal e instrumental, 

récitas de ópera, realização de eventos artístico-musicais e/ou gravações audiovisuais de toda 

natureza, a música em interface com outras artes, trabalhos comunitários, produção de livros e 
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demais publicações de pesquisas atreladas à performance musical, trabalhos de formação 

técnico-artística por meio de extensão universitária com impacto positivo na sociedade etc.), e a 

formação (já oferecendo graduação, e, com proposta para, num futuro próximo, oferecer também 

a pós-graduação profissional) de músicos artistas (compositores, instrumentistas, cantores, 

regentes e toda possibilidade de performance em música, incluindo-se a formação de professores 

em performance), para que possam atuar no mundo de trabalho artístico em música, tanto em 

arte como em arte popular, favorecendo seus fecundos desenvolvimentos com repercussão 

nacional e internacional, já que a música é uma arte naturalmente internacionalizada, 

trabalhando-se com repertórios de todos os lugares e de todos os tempos, antigos ou 

contemporâneos, em fortes relações com a música no Brasil. 

O DM, em sua filosofia de trabalho, reconhece sua missão enquanto curso superior de 

arte. Compreende que as artes (música, literatura, artes visuais, teatro, dança, arquitetura, cinema 

etc.) formam uma grande área em meio às demais grandes áreas do conhecimento humano, ao 

lado da filosofia, das ciências da natureza (física, química e biologia, e todas as áreas afins, 

desde a engenharia até a medicina, etc.) e dos estudos culturais (antropologia, sociologia, 

história, geografia, psicologia, pedagogia etc.), lembrando-se que outras áreas ainda contemplam 

perfis específicos diferenciados, não obstante suas evidentes implicações culturais ou sociais 

(tais como administração, economia, contabilidade, direito etc.). 

O DM entende que as artes não devem ser confundidas com os estudos culturais, nem 

muito menos serem classificadas entre as assim chamadas “humanidades”. As artes, além da 

pesquisa (não obstante toda interface das pesquisas em artes com ciências da natureza, estudos 

culturais e questões filosóficas), contemplam ainda a invenção da obra (poíesis) e, em se tratando 

de arte essencialmente performática, justamente de sua interpretação-execução (práxis). O 

mundo do trabalho do artista, além de teórico, ou seja, além de envolver atividades de pesquisa, 

é também, e em primeira linha, prático-poético, o que diferencia sobremaneira suas condições 

profissionais. A performance, ou seja, a atividade artística por excelência em música, é sua 

condição diferenciada prático-poética. A performance compreende toda interpretação-execução, 

incluindo-se a composição, em música.   

Atualmente, o DM conta com dois laboratórios na área de teoria: Laboratório de Teoria e 

Análise Musical (LATEAM) e Laboratório de Acústica e Tecnologia Musical (LATM). Os 

demais laboratórios estão diretamente vinculados à performance musical: Laboratório de Piano 

em Grupo (LabPG); Laboratório de Piano e Pedagogia do Piano (PianoLab); Laboratório de 

Estudos Transdisciplinares em Música, Sociedade, Educação (EsTraMuSE); Laboratório de 
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Cordas Dedilhadas (LaCorDe); Laboratório de Pesquisas Inter e Transdisciplinares em Música 

(LAPECIPEM); Laboratório de Performance e Ciências do Canto (LAPECC); Laboratório de 

Violoncelo Frônese (CelloLab), Laboratório de Percussão e Rítmica (LAPER), Laboratório da 

Ciência da Performance (LCP) que deu origem ao Núcleo de Pesquisa em Ciências da 

Performance em Música (NAP-CIPEM) e Laboratório de Flauta (LaFlauta). 

Com esta proporção na relação de quantidade entre seus laboratórios, para se atingir 

níveis de excelência técnico-artística e profissional, e com impacto social positivo, na realização 

de sua missão, com a produção artística e na formação de novos valores, já se torna claro que o 

DM entende que seu quadro de professores atuantes no mundo do trabalho em música, na 

condição de professores artistas, deve ser por bem em maior número que o quadro de docentes 

restritos às atividades teóricas. Professores não artistas dedicados à pesquisa podem ser 

importantes, mas é essencial que o corpus professorum seja constituído majoritariamente por 

músicos artistas reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Além destes laboratórios e grupos de pesquisa (inclusive envolvendo docentes de outras 

Universidades) ligados à performance, o DM conta, desde 2012, com o Núcleo de Pesquisa em 

Ciências da Performance em Música, doravante NAP-CIPEM 

(http://sites.ffclrp.usp.br/napcipem/), atrelado à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, que constituiu 

o núcleo docente estruturante da proposta de Mestrado Profissional - Programa de Pós-

Graduação Profissional em Performance Musical (recentemente aprovado pela Congregação e 

em análise na Pró-Reitora de Pós-Graduação da USP). A fundação do NAP-CIPEM foi essencial 

e muito importante, constituindo-se também em referência agregadora, a partir tanto de suas 

linhas de atuação profissional como de pesquisa, para que o colegiado departamental definisse 

melhor e aprimorasse a missão do DM. 

Um projeto referencial do NAP-CIPEM é a recente inauguração da série de livros com 

registros audiovisuais, intitulada “Coleção USP de Música”, integrando a pesquisa publicada na 

forma de livros com gravações artísticas (produzidas pelo próprio estúdio do NAP‐CIPEM). Não 

só os professores desenvolvem projetos individuais como atuam em conjunto, como é o caso dos 

projetos de gravação envolvendo os corpos estáveis coletivos. A “Coleção USP de Música” é o 

modelo de excelência para o desenvolvimento das atividades de pesquisa em performance 

musical, com perfil ideal também de produção no contexto da futura pós-graduação profissional 

em música. 

O NAP-CIPEM conta também, desde 2015, com a Revista da Tulha, editada por Marcos 

Câmara de Castro (https://www.revistas.usp.br/revistadatulha). Sua missão é publicar trabalhos 
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acadêmicos sobre poética musical (composição e performance); práxis musical (educação e 

extensão universitária); e a teoria musical (estudos musicais, musicologia, etnomusicologia), 

numa abordagem transdisciplinar. Seu público-alvo são pesquisadores, músicos profissionais, 

estudantes e amadores. As submissões, em fluxo contínuo, são avaliadas em sistema de duplo-

cego e, em caso de empate, um terceiro avaliador será convidado. A RT publica artigos, ensaios, 

entrevistas, resenhas, partituras e, eventualmente, os anais dos Encontros de Musicologia de 

Ribeirão Preto/USP, total ou parcialmente. 

O Departamento de Música promove os Encontros de Musicologia e festivais de música 

– como o Festival Música Nova “Gilberto Mendes” e Fiato al Brasile, na Itália e Brasil. 

Destacam-se também as séries mensais de concertos, em especial com a atuação da USP-

Filarmônica, como os Concertos USP / Theatro Pedro II (numa realização conjunta com a 

Fundação D. Pedro II, autarquia municipal); Concertos USP / Prefeitura de São Carlos (com 

concertos realizados no Teatro Municipal de São Carlos); e a série Direito & Filô tem Concerto, 

em parceria com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP (Auditório da FDRP-USP). 

Outras séries de apresentações ocorrem também constantemente no CAMPUS da USP de 

Ribeirão Preto e na UNESP - Campus de Jaboticabal. 

Desde junho de 2018, com a reinauguração do Teatro do Campus, inicia-se nova e 

fecunda parceria com a Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto, na medida em que se 

tornou o primeiro Teatro de toda a Universidade de São Paulo dotado com fosso de orquestra, 

com a possibilidade permanente de montagens de récitas de óperas produzidas e realizadas 

integralmente pelo DM-FFCLRP-USP. Se hoje são os alunos de graduação que participam 

diretamente das montagens de óperas como instrumentistas e cantores, a participação também de 

alunos pós-graduandos em projetos pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em 

Performance Musical será um desdobramento natural destas atividades. 

Os grupos musicais (corpos estáveis do DM) enquanto atividades integradas de ensino, 

pesquisa e extensão são: USP-Filarmônica (orquestra de alunos bolsistas com séries regulares de 

concertos sinfônicos e ópera - regulamentada pela Resolução da Reitoria da USP-7.472 a 19 de 

fevereiro de 2018), Ensemble Mentemanuque (grupo de música de câmara do século XXI e 

reconstrução de memória popular brasileira desde o período colonial), Oficina Experimental 

(solistas, coro e orquestra de câmara de música, música antiga e contemporânea), Fratres Cello 

Ensemble (grupo de violoncelos), Coral da Filô (coro comunitário), Grupuri (grupo de 

percussão), Duo Corvisier (duo pianístico), Banda Mogiana (jazz-band voltada à música 

brasileira), Brasil Matuto Ensemble (grupo de música caipira experimental contemporâneo) e o 
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Grupo LaFlauta (formado pelos alunos do laboratório de Flauta do DM). Todos estes grupos, em 

consonância com o caráter público e gratuito da universidade pública, sempre se apresentam com 

entrada franca e aberta ao público em geral, dentro ou fora da USP. 

Levando em consideração as tradições da USP em seu caráter pioneiro de pós-graduação 

em termos nacionais, o DM optou por estabelecer a pós-graduação profissional em performance 

musical, tendo em vista o perfil de seu corpo docente e uma lacuna histórica, ou seja, 

inexistência de Pós-Graduação Profissional em Artes nas três Universidades paulistas. 

Por fim, o DM em sua missão, entende ainda que a música, ao lado dos esportes, é o 

melhor caminho para se trabalhar com educação de crianças e jovens no Brasil.  

Tendo em vista o reconhecimento da importância primordial da música como processo de 

educação, o DM propôs o projeto USP-Música-Criança de iniciação musical, com núcleos em 

Ribeirão Preto e em São Joaquim da Barra, resultado da parceria do DM com a FMRP-USP e a 

Secretaria Municipal de Saúde, além de uma parceria inédita público-privada enquanto projeto 

de extensão universitária, resultando na fundação e na construção do “Centro Cultural Carlos 

Alberto Nicolau”, que desenvolve forte atividade de performance técnico-artística. Neste sentido, 

o DM, enquanto curso superior de música, pode contribuir enormemente para a qualidade de 

vida da região e do país.  

Outra forma de atuação do DM é desenvolver convênios com órgãos que desenvolvem 

projetos afins. Para tanto, firmou convênio com a ALMA (Academia Livre de Música e Artes de 

Ribeirão Preto), o Projeto Guri (criado pelo Governo do Estado de São Paulo) e o Conservatório 

Dramático e Musical de Tatuí “Dr. Carlos de Campos”. 

O DM-FFCLRP-USP pretende se consolidar e ser referência de Curso de Música do 

interior do estado de São Paulo. Visto que foi criado em 14 de dezembro de 2010, e devido à 

crise econômico/financeira, teve seu processo de instalação interrompido, contando desde então 

somente com 13 professores efetivos e 1 temporário. Para tanto, necessita ampliar seu quadro 

docente na área de professores de instrumentos (cordas e sopros), canto e correpetição. 
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Quadro 2 – Quadro de docentes e funcionários do DM, 2019 

Docentes 

14 Docentes (13 em RDIDP; 1 Temporário) 

2 Professores Titulares 

2 Professores Associados 

9 Professores Doutores  

1 Mestre  

1 Técnico Especialista na área de música 

 7 Funcionários Administrativos 
1 nível superior, 5 nível médio e 1 nível básico 

Auxiliar de serviços gerais = 1 

Total = 23 

 

2.2.1 Curso de bacharelado em Canto e Instrumento - Interpretação/execução – 

Práxis em música 

Práxis diz respeito à prática, ação, aplicação, execução. No caso do intérprete-executante 

em música, a prática vem sempre precedida do estudo das fontes musicais, de um exame 

rigoroso e detalhado da partitura. Além da escritura musical do compositor que deve ser 

exaustivamente estudada, há ainda o mundo da obra exposta, bem como o contexto histórico-

estilístico deste mundo, sua paisagem pictórica, sua poesia. É por isso que para o músico 

executante o constante exercício de interpretação e ainda mais, uma atividade mesmo 

hermenêutica, é uma conditio sine qua non em seu ofício.  

O Curso de Música com habilitações em Instrumentos (flauta, percussão, piano, violão, 

viola caipira e violoncelo) e Bacharelado com Habilitação em Canto e Arte Lírica do 

Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto têm por 

objetivos principais formar músicos profissionais capazes de atuar como instrumentistas tanto no 

cenário musical nacional quanto internacional e criar um ambiente de profunda reflexão sobre a 

práxis musical em nossos dias, oferecendo meios para que os graduandos atuem de forma crítica 

e criativa em diversas áreas de atividade. O instrumentista tem um amplo campo de trabalho, e, 

conforme suas áreas de interesse, pode ser integrante de um ou mais conjuntos musicais 

camerísticos ou orquestrais, atuar como solista instrumental ou vocal, colaborador, correpetidor, 

coralista, uma infinidade de atividades voltadas à prática de seu instrumento. Ademais, tendo em 

vista as inúmeras possibilidades de inserção no mercado de trabalho que a carreira musical pode 

oferecer, a estrutura do Curso de Música proporciona ao aluno de Bacharelado estabelecer 

interfaces com outras áreas de interesse, além daquelas inerentes à sua área principal de atuação, 

como a área do ensino instrumental, da criação em música, da tecnologia, da pesquisa em 
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música. Assim, o aluno tem condições de construir sua grade curricular de acordo com um perfil 

próprio. 

 

3. Caracterização da cidade e região metropolitana de Ribeirão Preto e 

relações com a FFCLRP 

Ribeirão Preto localiza-se ao nordeste do estado de São Paulo e desde 2016 tornou-se 

cidade-sede da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, primeira espacialidade metropolitana 

situada externamente à macrometrópole paulista. A Região foi institucionaliza a partir de 

associação de trinta e quatro (34) municípios de grande, médio e pequeno portes, em área 

territorial de aproximadamente 14.787.890 km² e uma população total estimada em 1.702 milhão 

de habitantes (IBGE, 2018), trata-se da 18ª área metropolitana mais populosa e a 17ª de maior 

PIB do país - avaliado em R$55,1 bilhões, em 2015. (IBGE, 2018). Em 2018, a Região e sua 

cidade-polo contavam com os seguintes indicadores, relativos aos seus respectivos territórios e 

contingentes demográficos (Quadro 3):  

 

Quadro 3 - Indicadores contingentes demográficos 

Indicadores 

Região 

Metropolitana 

de Ribeirão 

Preto 

Ribeirão 

Preto 

Estado de 

São Paulo 

Densidade demográfica 110,91 km² 1.028,05 km² 177,23 km² 

Taxa geométrica de crescimento anual da 

população % a.a (2010-2018) 
1,05 1,29 0,82 

Grau de urbanização (%) 97,29 99,72 96,42 

População com menos de 15 anos de idade 

(%) 
18,34 17,53 19,18 

Índice de envelhecimento (%) 80,78 87,32 75,25 

População com 60 anos e mais (%) 14,82 15,31% 14,43 

Fonte: Fundação Seade, 2018 

 

Ao considerar-se os dados demográficos desagregados para o contingente populacional 

do município de Ribeirão Preto tem-se que seu índice de urbanização é superior ao do estado e 

da Região que ele nucleia, o que confere aos seus conjuntos urbanos e rurais especificidades em 

relação aos demais existentes no estado de São Paulo e demais regiões do país; também são mais 

elevados os índices de envelhecimento e da população com 60 anos e mais de idade, verificados 

para o município, enquanto a taxa da população ribeirão-pretana com menos de 15 anos de idade 
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é menor, comparativamente às da Região e do estado. Os três últimos indicadores reforçam 

tendências demográficas relativas às idades do curso da vida já constatadas para o município já 

na primeira década do Século em curso (RIBEIRÃO PRETO, 2008, 2018, SEDADE, 2018).  

Contudo, necessário chamar a atenção para a dimensão numérica, não desprezível, do 

contingente de crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 29 anos de idade residentes no 

município: um índice menor do que se constatada para o país, porém maior do verificado para o 

estado de São Paulo, conforme se verifica na Tabela 2 abaixo, e um reflexo da “onda jovem” que 

caracterizou a realidade brasileira, paulista e também a ribeirão-pretana na transição da década 

de 1990 para a de 2.000 (SEADE, 1998; RIBEIRÃO PRETO, 2008; 2018).  

 

Tabela 1 - População estimada de 0 a 29 anos de idade, por grupos etários Ribeirão Preto, 2016 

Grupos 

etários 
Total 

00 a 03 32.211 

04 a 05 15.654 

06 7.714 

07 a 10 30.404 

11 a 14 31.021 

15 a 17 25.591 

18 a 19 18.377 

20 a 24 51.578 

25 a 29 60.407 

Total 272.957 

Fonte: Fundação Seade, 2018 

 

Os dados acima são de extrema relevância para os atores governamentais e da sociedade 

civil que assumem a responsabilidade por conceber e formular políticas ou programas públicos 

que visam garantir os direitos humanos e os da cidadania, em especial nas áreas da educação 

escolar e da educação permanente ao longo da vida, e aos atores governamentais ou do mercado 

que assumem a intencionalidade por oferecer formação inicial à docência e a gestão da educação 

escolar na educação básica, e suas diferentes modalidades.  

O Curso de Música também polariza cidades das regiões adjacentes e de outros estados. 

Grande parte dos ingressantes do Curso é proveniente dessas áreas. As diversas instituições de 

ensino musical em nível médio dessas regiões são tanto polos de origem dos futuros ingressantes 

do Curso, quanto um atrativo mercado de trabalho para os egressos. À parte o número relevante 

de instituições de ensino de música na cidade de Ribeirão Preto (44), nas demais regiões há 
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importantes conservatórios, 2 Orquestras Sinfônicas, 18 Bandas de Música em atividade, 279 

polos no interior e 60 polos Fundação Casa do projeto sociocultural do Estado de São Paulo e da 

Secretaria de Educação – o Projeto GURI – Associação Amigos do Projeto Guri: Organização 

Social de Cultura. Essa intensa atividade musical da região gera um número expressivo de 

músicos que buscam se profissionalizar e se licenciar para ocupar cargos de magistério. O 

Departamento de Música da FFCLRP tem um papel importante no crescimento dessa demanda e 

na consolidação de muitas dessas atividades.  

A contra face do processo econômico-social e cultural e do slogan que ampliou o 

reconhecimento de Ribeirão Preto como a Califórnia brasileira, já era publicamente observável 

na metade da década de 1990, pois o seu “pungente desenvolvimento econômico e os elevados 

indicadores médios e de renda do interior de São Paulo” e de Ribeirão Preto não lograram 

implodir os padrões da “dualidade da Belíndia brasileira - e da própria península da Califórnia, 

em seu quinhão norte-americano e seu prolongamento mexicano)”, visíveis em indicadores de 

famílias de indigentes, ocupações e “população favelada”. GOMES (2011). 

 As situações de pobreza e desigualdade que atingiam e ainda se estendem por amplos 

segmentos população ribeirão-pretana, sobretudo os migrantes de diferentes regiões do país e do 

estado que têm se fixado em bairros de zonas periféricas do município, descortinam os 

antagonismos inerentes ao moderno, à modernidade e à modernização, quando se avista a 

proliferação de bairros e condomínios de alto luxo “servidos de boa infraestrutura”, ao lado do 

crescimento em ritmo acelerado de bairros populares desurbanizados e os assentamentos 

denominados “favelas”, “desprovidos de mínima infraestrutura” urbana (GOMES, 2011, p.2; 

VINHAS, 2014). 

Os indicadores educacionais e do município da década de 1990 até o presente, atestam as 

afirmações acima, se no período, mesmo sob os ditames de políticas sociais fundamentadas em 

princípios neoliberais, houve uma melhora dos índices de educação e da escola básica ofertada 

aos ribeirão-pretanos. Em 1991, entre os segmentos da população do município de 25 anos de 

idade e mais, 8,1% era não alfabetizada ou possuía o ensino fundamental incompleto, 50,3% era 

alfabetizada ou não concluirá o ensino fundamental, apenas 17,6% finalizavam ensino médio e 

contava com o ensino superior incompleto e 11,5% finalizou o ensino superior. (BRASIL, 2013). 

Em 2010, os indicadores educacionais apresentam alterações positivas, sobretudo quando 

comparados aos do estado de São Paulo, todavia, estavam aquém do ideal, pois 3,4% da 

população daqueles segmentos etários eram não alfabetizados ou no concluíram o ensino 

fundamental, apenas 16,1% estavam alfabetizados ou finalizaram a etapa do ensino fundamental, 
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28,1% tinham mais de 12 anos de escolarização, pois concluíram o ensino médio e contavam 

com inserção no ensino superior, sem concluí-lo, e apenas 21% tinham concluído o ensino 

superior. (BRASIL, 2013). Estes dados são incontestavelmente superiores aos constatados para a 

realidade brasileira, contudo não deixam de ser fonte de inquietações reais no meio dos 

defensores dos direitos sociais relacionados ao acesso e permanência a uma educação escolar 

básica de qualidade para todos. 

Indicadores sintéticos fortalecem as análises, pois o Índice de Responsabilidade Social, 

variável escolaridade de Ribeirão Preto mesmo demonstrando percurso de ascensão entre 2008 e 

2014, apresenta apenas um (1) ponto a mais (55) em relação a do estado de São Paulo (55) - 

Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Indicadores de Responsabilidade Social, Estado de São Paulo, Regiões 

Administrativa/Metropolitana e município de Ribeirão Preto, 2008-2014 

Ano/Localidade 
2014 2012 2010 2008 

R/a* L/e* E/e* R/a L/e E/e R/a L/e E/e R/a L/e E/e 

Estado de São Paulo 47 70 54 46 70 52 45 69 48 42 68 40 

Região Metrop. de São Paulo 49 70 51 49 70 48 48 70 43 46 68 36 

Região Adm. de Rib. Preto 46 71 55 44 72 54 43 71 51 40 71 43 

Ribeirão Preto 48 72 55 46 73 52 44 73 47 41 73 40 

(*) R/a=Riqueza; L/e=Longevidade; E/e=Escolaridade. 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2014. 

 

Outros dados numéricos e estatísticos relativos à educação básica no município 

contribuem para reforçar a importância social dos cursos de licenciatura do DEDIC e em 

corresponsabilidade com demais Departamentos da FFCLRP, que oferecem a formação inicial 

de docentes e gestores de instituições escolares de educação básica da localidade e dos demais 

municípios que conformam RMRP. No período de 2008 e 2017 foram crescentes os números 

totais de matrículas de crianças de 0 a 5 anos de idade em instituições de educação infantil do 

município, em 2008 as matrículas somaram 23.016 e em 2016 ela sem amplia para 30.420 

(Tabela 3), todavia, o impacto do crescimento perde sua força ao se constatar que o número 

estimado de crianças entre 0 a 5 para 2017 foi de 47.865 indivíduos que parcela significativa da 

matrícula foi realizada por estabelecimentos das dependências municipal e privada, 
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exclusivamente inseridos no tecido urbano da cidade, e em maior proporção em unidades de 

educação pré-escolar (Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3 – Matrículas na Educação Infantil (creche e pré-escola), por dependência administrativa, em 

Ribeirão Preto, 2008-2017 

ANO TOTAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

2008 23016 313 15629 8670 

2009 25163 307 15633 9223 

2010 25136 339 15585 9212 

2011 26237 312 15354 10571 

2012 27528 192 16372 10694 

2013 28256 159 17170 11197 

2014 29273 139 18375 11209 

2015 29694 108 18131 11563 

2016 30176 88 18727 11361 

2017 30420 75 18984 11.361 
Fonte: Ribeirão Preto, 2018; IBGE, 2017 

 

Tabela 4 – Matrículas na Educação Infantil (creche e pré-escola), por dependência 

administrativa pública, em Ribeirão Preto, 2017 

Educação Infantil 

 Creche Pré-Escola 
Total 

Parcial Integral Parcial Integral 

Estadual Urbana 0 40 0 35 75 

Estadual rural 0 0 0 0 0 

Municipal Urbana 1.841 7.385 8.515 1.243 18.984 

Municipal rural 0 0 0 0 0 

Estadual e Municipal 1.841 7.425 8.515 1.278 19.059 

Fonte: IBGE, 2017 

 

Em 2017, a demanda social potencial para a etapa ensino fundamental foi de 76.927 

crianças e adolescentes e para o ensino médio de 25.591 adolescentes, totalizando um conjunto 

de 102.518 indivíduos, contudo, o número total bruto de 115.057 expressa a somatória das 

matrículas formalizadas nas duas etapas de ensino, considerando-se as três dependências 

administrativas, um claro indicador de que crianças e adolescentes se deparam com desafios no 

processo de escolarização que alteram a relação da vivência da idade/série no ensino 

fundamental ou no ensino médio (Tabela 5). Ademais, os dados evidenciam a baixa cobertura da 

demanda social por estas etapas de escolarização daqueles que estão inseridos no meio rural do 

município.  
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Tabela 5 - Matrícula inicial no ensino fundamental, no ensino médio e na EJA presencial das redes estaduais 

e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral, Ribeirão Preto, 2017 

Dependência 

Administrativa 

e Localidades 

Ensino Fundamental Ensino Médio  
EJA 

Presencial 
 

Totais 

1,2 e 3 

P I P I T1 P I T2 F M T3  

Est. Urbana 14.212 299 11.898 383 26.792 14.591 657 15.248 164 1.249 1413 43.528 

Est. Rural 1 0 33 0 0 26 0 26 87 60 147 207 

Mun. Urbana 10.090 2.218 7.982 1.293 21.583 0 0 0 1.341 0 1.341 41.908 

Mun. Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual e 

Municipal 
24.303 2.517 19.913 1.676 48.409 14.617 657 15.274 1.592 1.309 2.901 85.643 

Particular 

Urbana 
- - - - 22.611 - 6.803 29.414 - - - 29.414 

P= Parcial; I= Integral; F= Fundamental e M= Médio 

Fonte: BRASIL.INEP, 2017; FUNDAÇÃO SEADE, 2017. 

 

A hipótese acima se torna plausível ao se examinar os dados das Tabelas 6, 7 e 8, que 

apresentam as taxas de aprovação e reprovação, para o ano de 2017, de crianças e adolescentes 

ribeirão-pretanos inseridos no ensino fundamental e médio em escolas públicas e privadas: 

enquanto a taxa geral de aprovação nos anos finais do fundamental é de 91%, a do ensino médio 

cai para 83,5% para o ensino regular e 90,3 para o ensino médio não seriado.   

 

Tabela 6 - Taxas de Aprovação, segundo a Localização e a Dependência Administrativa, nos Níveis de Ensino 

Fundamental de 8 e 9 Anos e Médio, Ribeirão Preto, 2017 

Localização 
Dependência 

Administrativa 

Taxa de Aprovação 

Ensino Fundamental de 8 e 9 anos Ensino Médio 

Total 
Anos 

Iniciais 
Anos Finais Total Não-Seriado 

Total Total 93,8 96,2 90,9 83,5 90,3 

Rural Total 62,1 100,0 59,3 58,3 85,7 

Urbana Total 93,9 96,2 90,9 83,5 91,7 

Total Estadual 92,0 96,5 86,8 77,8 90,3 

Rural Estadual 62,1 100,0 59,3 58,3 85,7 

Urbana Estadual 92,0 96,5 86,8 77,9 91,7 

Total Municipal 91,8 93,0 90,2 -- -- 

Urbana Municipal 91,8 93,0 90,2 -- -- 

Total Privada 98,1 98,7 97,2 97,0 -- 

Urbana Privada 98,1 98,7 97,2 97,0 -- 

Total Pública 91,9 94,9 88,2 77,8 90,3 

Rural Pública 62,1 100,0 59,3 58,3 85,7 

Urbana Pública 91,9 94,9 88,3 77,9 91,7 
Fonte: BRASIL.INEP, 2017 

 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

139 

Quanto às taxas de reprovação, há evidências de que crianças e adolescentes se deparam 

com desafios no processo de escolarização no ensino fundamental, de modo mais acentuado nos 

anos finais (7,5%), e sobretudo no ensino médio – regular e não seriado - das escolas públicas 

estaduais.  

 

Os percalços que se deparam os estudantes da escolarização básica em Ribeirão Preto se 

tornam mais evidentes ao se apreender as taxas de distorção idade/série, pois elas se tornam mais 

significativas nos anos finais do ensino fundamental e nos dois primeiros anos do médio, todas 

elas acima de dois dígitos. (Tabela 8).  

 

Tabela 7 - Taxas de Reprovação, segundo a Localização e a Dependência Administrativa, nos Níveis de 

Ensino Fundamental de 8 e 9 Anos e Médio, Ribeirão Preto, 2017 

Localização 
Dependência 

Administrativa 

Taxa de Reprovação 

Ensino Fundamental de 

8 e 9 anos 
Ensino Médio 

Total 
Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
Total Não-Seriado 

Total Total 5,3 3,6 7,5 12,0 9,7 

Rural Total 34,5 0,0 37,0 41,7 14,3 

Urbana Total 5,3 3,6 7,5 11,9 8,3 

Total Estadual 6,2 3,0 9,9 15,9 9,7 

Rural Estadual 34,5 0,0 37,0 41,7 14,3 

Urbana Estadual 6,2 3,0 9,8 15,8 8,3 

Total Municipal 7,6 6,6 8,9 -- -- 

Urbana Municipal 7,6 6,6 8,9 -- -- 

Total Privada 1,9 1,3 2,8 2,7 -- 

Urbana Privada 1,9 1,3 2,8 2,7 -- 

Total Pública 6,8 4,7 9,5 15,9 9,7 

Rural Pública 34,5 0,0 37,0 41,7 14,3 

Urbana Pública 6,8 4,7 9,4 15,8 8,3 

Fonte: BRASIL.INEP, 2017 
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Tabela 8 - Taxa de Distorção Idade-Série, por Dependência Administrativa e Localização, nos Níveis de 

Ensino Fundamental e Médio, Ribeirão Preto, 2017 

Localização 
Dependência 

Administrativa 

Ensino Fundamental 

de 8 e 9 anos 
Ensino Médio 

Total 
Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
Total 

1ª 

Série 

2ª 

Série 

3ª 

Série 

4ª 

Série 

Total Total 11,6 7,5 16,9 15,6 20,4 14,5 9,9 -- 

Urbana Total 11,6 7,5 16,8 15,6 20,4 14,5 9,9 -- 

Rural Total 94,4 100,0 94,3 -- -- -- -- -- 

Total Estadual 13,9 8,6 20,1 20,1 25,4 18,2 13,3 -- 

Urbana Estadual 13,8 8,6 19,9 20,1 25,4 18,2 13,3 -- 

Rural Estadual 94,4 100,0 94,3 -- -- -- -- -- 

Total Municipal 17,4 12,0 24,4 -- -- -- -- -- 

Urbana Municipal 17,4 12,0 24,4 -- -- -- -- -- 

Total Privada 3,3 2,2 4,9 5,6 6,3 6,1 4,3 -- 

Urbana Privada 3,3 2,2 4,9 5,6 6,3 6,1 4,3 -- 

Total Pública 15,4 10,2 22,0 20,1 25,4 18,2 13,3 -- 

Urbana Pública 15,4 10,2 21,9 20,1 25,4 18,2 13,3 -- 

Rural Pública 94,4 100,0 94,3 -- -- -- -- -- 

Fonte: INEP. Censo Escolar, 2017. 

 

De fundamental importância para a presente proposta, de manutenção da FFCLRP e sua 

ação no campo da formação inicial de docentes e gestores da educação básica em seus diferentes 

cursos de Licenciatura – e a possível instituição de novas Licenciaturas, sãos os dados 

concernentes aos percentuais de docentes diplomados no ensino superior para atuar nas três 

etapas da educação – infantil, fundamental e média, pois de acordo com os dados do Censo 

Escolar do INEP para 2017, pois apenas a modalidade de educação profissional no município 

conta com a totalidade de seus docentes com curso superior. Mesmo tendo em conta a 

possibilidade de docentes atuarem na educação infantil com a formação inicial realizada no 

ensino médio – habilitação específica ao magistério ou o normal, a demanda por formação 

superior de docentes no ensino superior é inquestionável, seja no contexto da escola pública, seja 

no cenário dos estabelecimentos particulares, tal como se pode verificar na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Percentual de Docentes com Curso Superior na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), no 

Ensino Fundamental, no Ensino Médio, na Educação Profissional, na Educação de Jovens e Adultos, e na 

Educação Especial, por Localização e Dependência Administrativa, em Ribeirão Preto, 2017 

Localização 

Dependência 

Adminis 

trativa 

Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Ensino 

Médio 

Educação 

Profissional 

Educação 

de Jovens 

e Adultos 

(EJA) 

Educação 

Especial Total Creche 
Pré-

Escola 
Total 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total Total 79,7 78,3 83,5 91,8 87,4 96,2 97,6 89,2 94,3 93,8 

Urbana Total 79,7 78,3 83,5 91,8 87,4 96,3 97,6 89,2 95,2 93,8 

Rural Total -- -- -- 81,8 66,7 88,9 88,9 -- 70,0 -- 

Total Estadual 93,8 100,0 83,3 91,5 83,6 98,3 98,3 100,0 96,2 -- 

Urbana Estadual 93,8 100,0 83,3 91,6 83,7 98,4 98,4 100,0 98,0 -- 

Rural Estadual -- -- -- 81,8 66,7 88,9 88,9 -- 70,0 -- 

Total Municipal 87,8 85,6 96,2 94,6 93,8 95,9 -- -- 91,6 -- 

Urbana Municipal 87,8 85,6 96,2 94,6 93,8 95,9 -- -- 91,6 -- 

Total Privada 63,2 59,9 71,1 90,2 86,6 94,2 96,6 83,4 100,0 93,8 

Urbana Privada 63,2 59,9 71,1 90,2 86,6 94,2 96,6 83,4 100,0 93,8 

Total Pública 87,8 85,7 96,0 92,7 88,0 97,4 98,3 100,0 94,2 -- 

Urbana Pública 87,8 85,7 96,0 92,7 88,0 97,5 98,4 100,0 95,1 -- 

Rural Pública -- -- -- 81,8 66,7 88,9 88,9 -- 70,0 -- 

 

O Departamento de Música, por seu turno, entende ainda que a música, ao lado dos 

esportes, é o melhor caminho para se trabalhar com educação de crianças e jovens no Brasil. A 

música, em especial, praticada na mais tenra idade, seja tocando ou cantando, beneficia 

enormemente a formação, desenvolvendo saudavelmente corpo e mente, agindo de forma 

positiva na autoestima, na compreensão dos valores ético-estéticos e com espírito crítico, na 

capacidade de socialização e desde sempre fomentando o trabalho coletivo e o espírito de grupo. 

 

4. Possíveis ganhos para a sociedade com a reestruturação da FFCLRP  

Ao se considerar o processo de reestruturação institucional da FFCLRP entende-se que as 

novas gerações da sociedade de Ribeirão Preto, das realidades sociais dos demais municípios da 

RMRP e de outras localidades do país poderão usufruir da formação acadêmica e científica de 

ensino superior nas áreas das Ciências Humanas, das Ciências Sociais Aplicadas e das 

Artes/Música, na medida em que poderão pleitear o ingresso e inserção nos cursos de graduação 
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e pós-graduação oferecidos pelo DEDIC e pelo Departamento de Música, caracterizados em 

páginas anteriores.  

O processo de reestruturação torna-se o embrião para a criação de novos cursos em áreas 

das ciências acima citadas, da Filosofia e das Artes, tanto na graduação como na pós-graduação. 

A criação dessa nova Unidade fortalecerá a cooperação acadêmica nacional e internacional com 

outras instituições de áreas afins com maior clareza de identidade, nas áreas do ensino, da 

pesquisa e da extensão cultural, proporcionando o desenvolvimento das atividades com maior 

agilidade e foco.  

 

5. Ganhos para os departamentos e para a USP: ensino de graduação e de 

pós-graduação 

A manutenção da FFCLRP tem capital importância para o processo de consolidação do 

Departamento de Educação, Informação e Comunicação e do Departamento de Música, em 

virtude da demanda social existente em Ribeirão Preto e na RMRP pelos cursos de graduação e 

pós-graduação (oferecidos e a serem ofertados), e pelos conjuntos amplos e diversificados de 

atividades de pesquisa, produção do conhecimento e de extensão cultural que os dois 

Departamentos concebem e põem em ação para atores individuais e identidades coletivas em 

escalas local, estadual, nacional e internacional, há quase uma década.  

 

6. Projeto Acadêmico para a FFCLRP 

6.1. Departamento de Educação, Informação e Comunicação - DEDIC  

O Departamento assumiu como finalidade a formação de pedagogos e cientistas da 

informação/bibliotecários com sólido embasamento teórico e prático, capazes de atuar em 

diferentes campos como profissionais éticos, com elevada competência técnica, científica e 

política de forma a contribuírem com a produção de conhecimento socialmente relevante. Em 

consonância com os valores e princípios da Universidade de São Paulo e da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o departamento também tem como missão, em 

nível de pós-graduação, adensar e diversificar a formação de pesquisadores e docentes nos 

domínios da Educação escolar e não escolar.  

Outra vertente importante de atuação do DEDIC, desenvolvida sob a concepção e 

supervisão de docentes, educadores e técnicos especialistas, é a da extensão universitária, que se 

desenvolve por meio de projetos específicos, em instituições públicas e junto a identidades 
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coletivas da sociedade civil nas áreas do conhecimento e saber da Ciência da Informação e da 

Educação. 

Os cursos que compõem o Departamento (BCI, Pedagogia) e a atuação da área de 

Educação nas Licenciaturas de Ciências Biológicas, Educação Artística-Música e Química, não 

atingiram a composição ideal do corpo docente, para que a qualidade das atividades possa ser 

realizada como planejada. Outro desafio enfrentado pelo Departamento: a Unidade não possui 

um espaço unificado para comportar seus docentes, servidores e alunos, estando todos eles 

pulverizados em espaços diferentes e geograficamente distantes, que abrigam secretarias de 

Graduação e de Pós-graduação, laboratórios pedagógicos e salas de professores e de educadores. 

Para enfrentar esse problema precisa ser elaborado um projeto e buscar os suportes 

globais necessários à sua concretização. Espera-se que tal projeto seja retomado em breve, 

visando à plena execução das atividades de ensino, pesquisa extensão desenvolvidas no DEDIC. 

Entendendo que uma das metas do Departamento é uma maior integração dos alunos e destes 

com os docentes/funcionários, além dos docentes entre si, de ambos os cursos, integração essa 

que potencializará os resultados do projeto acadêmico, estima-se que muito se beneficiaria com 

uma ampliação e melhoria da infraestrutura do departamento para os estudantes (sala de estudos, 

refeitório, cantina, dentre outros). De qualquer maneira, é dentro dessa referida estrutura que o 

DEDIC tem como metas:  

 

● Para o Ensino de Graduação 

 

Meta 1 

comum ao 

BCI e à 

Pedagogia  

Dar publicidade por diferentes canais e mecanismos de comunicação e 

difusão de informações aos cursos de Bacharelado em Biblioteconomia e 

Ciência da Informação e de Licenciatura em Pedagogia 

Ações 

a) usar com regularidade e de forma continuada os canais e mecanismos 

institucionais de comunicação e difusão da informação da USP, da Unidade e do 

DEDIC, objetivando a dar ampla publicidade aos dois (2) cursos a públicos 

diferenciados, especialmente aos postulantes ao (re)ingresso no ensino superior 

nas áreas da Biblioteconomia, Ciência da Informação e da Licenciatura em 

Pedagogia;  

b) usar com regularidade e de forma continuada os territórios digitais da Web 

para difundir informações, dados quantitativo-qualitativos e atividades 

acadêmicas, científicas, culturais e de extensão projetadas, planejadas e 

implementadas pelos dois (2) cursos a públicos diferenciados, em especial aos 

públicos postulantes ao (re)ingresso no ensino superior nas áreas da 

Biblioteconomia, Ciência da Informação e da Pedagogia. 

Meta 2 

comum ao 

BCI e à 

Oferecer formação inicial de excelência nas áreas da Ciência da 

Informação e Pedagogia, a partir de ensino de alta qualidade 
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Pedagogia 

Ações 

BCI 

a) ampliar o quadro de docentes para cobrir a demanda das disciplinas; 

b) ampliar o quadro de funcionários, mediante a contratação de 1 bibliotecário 

para dar suporte aos estágios e para atendimento aos alunos; 

c) finalizar a implantação do novo projeto pedagógico do curso e sua 

consolidação. 

Ações 

Pedagogia 

a) ampliar o quadro docente para atender as demandas das disciplinas e as 

demais atividades acadêmicas; 

b) ampliar o quadro de educadores para atender às demandas de estágio e outras 

atividades acadêmicas;  

c) ampliar o quadro de educadores para atender às demandas de estágio. 

Meta 3 – 

Setor da 

Educação em 

interface c/as 

Licenciaturas 

Dar continuidade e fortalecer os processos e práticas de formação inicial de 

docentes – teórico-prática, pedagógica e educacional – nos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Artística Música e em 

Química, 

 

 

● Para o Ensino de Pós-Graduação 

 

Meta 1 

Incentivar a criação de Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 

(acadêmico ou profissional) e consolidar o Programa de Pós-graduação em 

Educação (Mestrado e Doutorado - acadêmicos) 

Ações 

BCI 

Construir as condições estruturais para a proposição de um programa de pós-

graduação, a partir da contratação de novos docentes para o curso, segundo os 

estatutos da USP.  

Ações 

Educação 

a) consolidar o curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação;  

b) implantar o nível de doutoramento no Programa de Pós-graduação em Educação. 

c) fortalecer e diversificar os processos e práticas de nacionalização e 

internacionalização do Programa, seus grupos de estudos e pesquisas e docentes. 

d) dar continuidade, fortalecer e diversificar os processos de inserção social do 

Programa em distintas escalas socioespaciais e territoriais. 

e) dar continuidade as ações e práticas que favoreçam a expansão das áreas de 

abrangência e influência do Programa de Pós-graduação em Educação. 

 

6.2 Departamento de Música - DM 

O DM-FFCLRP-USP, em sua filosofia de trabalho, reconhece sua missão enquanto curso 

superior de arte e pretende se consolidar e ser referência de Curso de Música do interior do 

estado de São Paulo.  

O DM concorda em gênero, número e grau com o teor e conteúdo do MANIFESTO DE 

LEIDEN. Estamos muitas vezes, na academia, avaliando a “capacidade do peixe em viver fora 

d’agua”. Num curso de arte (música) como o nosso, é erro crasso, quando se considera tão 

somente a publicação de artigos indexados em revistas ditas científicas como critério da 

avaliação de desempenho. Muitas das atividades profissionais em música, atreladas à missão do 

Departamento, resultam em produtos diferentes daqueles das pesquisas ditas acadêmicas. Estas 
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últimas refletem questões culturais acerca da música, estando o seu foco principal não na 

realização prático-poética de produtos artísticos ou de experiências educacionais ou gerenciais, 

mas sim na investigação de aspectos advindos destas práticas e produções, sendo os seus 

resultados apresentados e divulgados em formato de textos e publicações (produção bibliográfica 

acadêmica tradicional). Já as atividades profissionais em música resultam em produtos artísticos 

(composições, apresentações públicas, registros fonográficos, etc.), materiais didáticos, 

experiências pedagógicas, entre outros. Portanto, diferentemente do caráter das pesquisas 

empírico-matemáticas nas ciências da natureza, e das pesquisas culturais, ambas resultantes em 

publicações de textos, a pesquisa em música, bem como em toda performance artística no 

contexto profissional, tem caráter empírico-prático-poético, atrelado à produção artística. O texto 

decorrente deste trabalho artístico, didático ou social em arte é descritivo do processo realizado, 

como no caso da dissertação que acompanha o produto final da pós-graduação profissional. Mas 

nossa essência é a performance. 

Neste sentido, o DM-FFCLRP-USP pretende se consolidar sempre cada vez mais como 

centro de excelência em performance musical. Visto que foi criado em 14 de dezembro de 2010, 

e devido à crise econômico/financeira, teve seu processo de instalação interrompido, contando 

desde então somente com 13 professores efetivos e 1 temporário. Para tanto, necessita ampliar 

seu quadro docente na área de professores de instrumentos e canto. Hoje o quadro de docentes do 

DM conta com apenas um professor de canto, e professores de instrumento de flauta, violoncelo, 

percussão, violão, viola caipira e piano. Faltam professores de oboé, clarineta, fagote, trompa, 

trompete, trombone, tuba, harpa, violino, viola e contrabaixo, além de novos professores de 

canto e correpetição. O DM entende que está no rumo certo, que seus projetos são fecundos, suas 

instalações físicas e equipamentos são de ótima qualidade, e que apenas não pode otimizar mais 

e ampliar suas realizações por conta ainda do número reduzido de professores de performance 

musical que dispõe. 

Nos próximos cinco anos, o DM-FFCLRP-USP almeja: 

i) completar o quadro de docentes da área de cordas friccionadas e iniciar o processo na área de 

sopros/metais. A contratação urgente destes novos docentes é conditio sine qua non para a 

melhoria do departamento, bem como para a dignidade acadêmica e técnico-artística 

departamental;  

ii) aumentar a relação candidato/vaga: a vinda de docentes de outras áreas instrumentais tornará 

o Curso de Música de Ribeirão Preto mais competitivo, bem como os convênios, 

especialmente com a ALMA e com o Conservatório de Tatuí, gerarão maior demanda de 

candidatos/vaga no vestibular.  
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O DM-FFCLRP-USP entende que está no rumo certo, que seus projetos são fecundos, 

suas instalações físicas e equipamentos são bons, apesar de necessitarmos de tratamento acústico 

em salas e laboratórios dos Blocos 31 e 34. Necessitando ainda de iluminação cênica para a Sala 

de Concertos do Bloco 29. 

O DM-FFCLRP-USP pretende aprimorar os projetos existentes, como a Coleção USP de 

Música, o USP-Música-Criança, as séries de concertos, gravações, incrementando seus festivais 

e encontros, buscando melhorar a excelência de seus corpos estáveis, e, acima de tudo, com a 

contratação de novos professores para os instrumentos que faltam, dinamizando assim as 

relações de ensino, pesquisa e/ou arte e extensão, que ainda sofrem com a falta destes 

professores. São metas do DM: 

● Para o Ensino de Graduação 

 

Meta 1 Aprimorar a qualidade do Curso 

Ações 

a) Consolidar as recém-criadas habilitações nos diversos instrumentos oferecidos no 

DM e, assim que forem disponibilizadas novas vagas docentes, a implantação de 

novas habilitações nos instrumentos para os quais o DM necessita de especialistas.  

b) Analisar de maneira criteriosa, revisar e aprimorar o projeto pedagógico do curso. 

c) Manter e aprimorar a interdisciplinaridade existente nas disciplinas oferecidas no 

curso. 

d) Manter e aprimorar os intercâmbios e convênios artístico-acadêmicos nacionais e 

internacionais. 

e) Ampliação do banco de dados do corpo discente com informações dos egressos 

tendo em vista o acompanhamento da inserção desses ex-alunos no mercado de 

trabalho.  

f) Incentivar a participação de egressos no portal USP Alumni. 

Meta 2 Atração de alunos 

Ações 

a) Recrutamento de futuros alunos (aumento da relação candidato/vaga).  

b) Consolidação dos convênios com a ALMA (Academia Livre de Música e Artes), o 

Projeto Guri e o Conservatório de Tatuí que por meio da mobilidade e parceria entre 

docentes, contribuem para maior visibilidade do ensino de graduação do DM   

c) Busca de novos convênios nacionais e internacionais que priorizem o discente da 

graduação. 

d) Continuidade de participação efetiva nas feiras de profissões e das visitas 

monitoradas ao DM. 

e) Excursões didáticas a polos educacionais e artísticos 

f) Continuidade e aumento da participação de discentes da graduação em eventos 

artísticos e acadêmicos do DM e do Campus da USP em Ribeirão Preto. 

g) Aumento da participação discente nos projetos individuais de extensão dos 

docentes do DM, como nos projetos “Musicalização de pacientes com doenças 

terminais” (no HC), do Projeto Acadêmico Comunitário (DM e FORP), do Projeto de 

Música para Idosos (DM e FMRP), do Projeto USP-Música-Criança (DM e FMRP).  

h) Aumento da orientação de discentes em projetos de IC. 

i) Aumento da divulgação do DM em redes sociais. 

j) Aumento da participação docente em festivais, concertos, recitais e congressos 
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l) Manutenção das bolsas de auxílio para discentes do DM 

Meta 3 Aperfeiçoar a formação acadêmica e profissional discente 

Ações 

a) Estimular a participação dos discentes em atividades acadêmico-artístico-musicais 

externos e internos ao DM 

b) Promover palestras e mesas redondas sobre empreendedorismo na área de música 

c) Participação de alunos no Programa de Estímulo de Ensino de Graduação (PEEG) 

Meta 4 Manter o baixo número de evasão no DM 

Ações 
a) Manter a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no 

DM, assim como a infraestrutura (salas de estudo, instrumentos) para tal. 

 

● Para o Ensino de Pós-Graduação 

 

Meta 1 
Implementar o Curso de Pós-Graduação Profissional em Performance Musical 

em 2020 (Em análise na Câmara de Pós-Graduação da USP) 

Ações 

a) Divulgação maciça nos meios de comunicação, especialmente nos meios 

eletrônicos, como as redes sociais e assessorias de imprensa, da criação do mestrado 

profissional no DM, o terceiro do país. 

b) Atender à demanda reprimida em toda a nossa região, no estado e no país, uma 

vez que é o primeiro curso dessa natureza no estado e o terceiro no país. 

Meta 2 
Consolidar o Curso de Pós-Graduação Profissional em Performance Musical 

2021/23 (Após sua aprovação pela CAPES) 

Ações 
a) Fomentar publicações, gravações, concertos, recitais, registros audiovisuais, 

projetos editoriais de partituras e partes, festivais e performances solo. 

Meta 3 Recrutar discentes 

Ações 

a) Propor ações dos docentes do programa junto às grandes instituições musicais do 

estado, tais como a OSESP, a OSUSP, a Orquestra do Theatro Municipal de São 

Paulo, Os Institutos de Arte da UNESP e da Unicamp, o Conservatório de Tatuí e 

demais escolas de ensino musical em São Paulo, visando à divulgação e o 

recrutamento de alunos para o recém-criado Programa de Pós-Graduação – Mestrado 

Profissional em Performance Musical.  

b) Manter e atrair docentes de alto nível acadêmico-artístico-musical 

Meta 4 Apresentar projetos para captação de recursos 2020/23 

Ações a) Envio de projetos a órgãos de fomento e busca de mecenato 

 

7. Descrição dos números atuais envolvidos e sua comparação com outras 

unidades da USP  

Ainda que as trajetórias históricas das unidades e estruturais departamentais da USP 

sejam marcadas por singularidades históricas, as recentes estruturas acadêmicas e científicas do 

DEDIC e do DM guardam certas similaridades com duas unidades situadas no Campus 

Butantã: a Faculdade de Educação - FEUSP e a Escola de Comunicação e Artes - ECA.  
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A exemplo do fazer da FEUSP na área das Licenciaturas em Pedagogias e de áreas 

específicas do conhecimento, este também é o fazer da área de Educação do DEDIC-FFCLRP.  

Caso análogo ocorre com o DEDIC e o DM ao assumirem processos formativos nas áreas 

Ciências Sociais Aplicadas - Biblioteconomia e Ciência da Informação, e das Artes - Música, de 

competências da ECA no Campus da capital do estado. Desta forma, neste item apresentar-se-á 

alguns dados com a pretensão de demonstrar as convergências e diferenças entre as estruturas 

universitárias citadas.  

 

7.1. Área da Educação/DEDIC e Faculdade de Educação – FEUSP 

 

Área de Educação do DEDIC FEUSP 

Criação: 1964, criação da FFCLRP, área das 

Ciências Humanas  

Criação: 01/1970, no contexto da Reforma 

Universitária, Lei Federal 5540/68 e do Estatuto da 

USP de 16/12/1969. 

Atualmente, a área assume disciplinas e 

práticas distribuídas pelos 3 Departamentos 

da FEUSP 

Atualmente, estruturada em 3 Departamentos:  

. Administração Escolar e Economia da Educação 

(EDA) 

. Filosofia da Educação e Ciências da Educação 

(EDF) 

. Metodologia do Ensino e Educação Comparada 

(EDM) 

No Ensino de Graduação  

Oferece o curso de Pedagogia e disciplinas 

pedagógicas para os cursos de Licenciatura 

de Ciências Biológicas, Música e Química 

 

Na Pós-Graduação  

Mestrado, nota 4 CAPES, 2016  

Doutorado, instalação: segundo semestre de 

2019  

No Ensino de Graduação 

Oferece o curso de Pedagogia e disciplinas 

pedagógicas para os cursos de licenciatura de  10 

(dez) Unidades e 27 (vinte e sete) cursos. 

 

Na Pós-Graduação  

Mestrado e Doutorado, Nota 5 CAPES, 2016 

 

 

7.2.  Áreas das Ciências Sociais Aplicadas - Biblioteconomia, Ciência da 

Informação /DEDIC, e Área da Música/DM e Escola de Comunicação e Artes – ECA 

 

Departamento de Educação, 

Informação e Comunicação - DEDIC 

- 2010  

Departamento de Música – DM – 

2010  

Escola de Comunicações e Artes – ECA 

1966 – Escola de Comunicações Culturais 

Departamento de Artes Cênicas – CAC 

Departamento de Artes Plásticas – CAP 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação 

– CBD  
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Departamento de Comunicações e Artes – CCA 

Departamento de Jornalismo e Editoração – CJE 

Departamento de Música – CMU (São Paulo e 

Ribeirão Preto) 

Departamento de Relações Públicas, Propaganda e 

Turismo – CRP 

Departamento de Cinema, Rádio e Televisão – CTR 

Escola de Arte Dramática – EAD 

 

 

8. Síntese atual da graduação  

Atualmente, no interior da FFCLRP, o DEDIC e DM são responsáveis pelos seguintes 

cursos de graduação:  

DEDIC 
Área de Educação (Graduação): 

1) Licenciatura em Pedagogia  

2) Bacharelado em Biblioteconomia e  

Ciência da Informação  

 

DEDIC em parceria com DB, DM e DQ 
1) Licenciatura em Ciências Biológicas  

2) Licenciatura em Educação 

Artísticas/Música 

3) Licenciatura em Química  

4) Formação introdutória a Libras  

 

DEDIC em parceria com Faculdade de 

Medicina – Fonoaudiologia 

1) Formação introdutória a Libras 

DM  
1) Bacharelado em Música 

Habilitações em: 

1)Música 

2)Canto e Arte Lírica 

3) Piano 

4) Violão 

5) Flauta 

6) Percussão 

7) Viola Caipira 

8) Violoncelo 

 

2) Licenciatura em Educação 

Artística/Música 

 

 

 

9. Síntese da pós-graduação  

9.1. – DEDIC 

 

9.1.1 Ciência da Informação  

Até o presente, a área da Ciência da Informação não conta com um Programa de Pós-

Graduação. Isso fez com que grande número de docentes vinculados ao curso de BCI se 

integrasse a Programas de Pós-graduação, tanto de outras unidades da USP como de outras 

universidades públicas situadas no Estado de São Paulo. Porém, essa situação envolve um 

desgaste natural, já que os vários docentes envolvidos nessas pós-graduações, situadas fora da 
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cidade de Ribeirão Preto, acabam por regularmente precisar se ausentar da Unidade. Dessa 

maneira, e de forma a que o curso fortalecesse sua identidade e integrasse mais os docentes 

também em torno da pesquisa – com suas implicações para o ensino e extensão -, docentes do 

curso elaboraram uma proposta de Projeto de Mestrado Profissional em Ciência da Informação 

em 2014, que não obteve aprovação pelo parecerista interno da USP, pois este considerou o 

corpo docente caracterizado como pesquisadores acadêmicos e não profissionais. Em 2016, nova 

proposta de Mestrado acadêmico em Humanidades Digitais foi encaminhada à Pró-Reitoria de 

Pós-graduação. O projeto foi indeferido sob o argumento de que não cumpria o critério de 

número mínimo de professores com dedicação exclusiva ao programa estabelecido pela 

Universidade de São Paulo. Todavia, houve continuidade na busca por implantar um Programa 

na área, e no ano de 2018, o coletivo docente do curso propôs ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação da Escola de Comunicação e Arte da USP uma “extensão”, para que 

fosse possível incluir o polo de Ribeirão Preto no mesmo. Tal iniciativa foi encaminhada após 

consultas em várias instâncias, de modo a garantir a possibilidade de concretizar a proposição, 

sem necessidade de tornar o programa proposto uma proposta “interunidades”.  A ECA 

manifestou-se desfavoravelmente, em relação à proposta de curso conjunto de pós-graduação.  

Os docentes vinculados ao BCI em sua quase totalidade integram-se a Programas de Pós-

graduação de outras unidades da USP ou de outras universidades públicas situadas no estado de 

São Paulo.  

 

9.1.2  Educação  

O Programa de Pós-Graduação em Educação da FFCLRP foi instalado em 2011, tendo 

por objetivo fundamental contribuir para a formação de pesquisadores na área de educação 

(escolar e não escolar) e de docentes para a educação superior, e encontra-se estruturado por 

duas Linhas de Pesquisa: i) Fundamentos Filosóficos, Científicos e Culturais da Educação, que 

se constitui por meio de estudos que analisam a educação a partir da contribuição de 

conhecimentos filosóficos, científicos e culturais, referentes ao esclarecimento das bases teóricas 

e epistemológicas que fundamentam os processos educativos – escolares e não escolares – e as 

mediações culturais que se estabelecem entre as diversas teorias educacionais e as práticas 

educativas; ii) Políticas Públicas e Organização do Trabalho Educacional, abrangendo 

pesquisas que têm por objeto a educação escolar, compreendendo investigações sobre políticas 

públicas para a educação e as práticas escolares em seus aspectos relativos à democratização, 

acesso e qualidade do ensino, financiamento e formação docente para a educação básica e ensino 

superior.  
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O PPGEdu (mestrado) está em seu oitavo ano de atividade e passou em 2016 pela 

primeira avaliação quadrienal/Capes. É, portanto, um Programa jovem, mobilizado pelo interesse 

coletivo de sua consolidação, esforço que concretiza por meio da promoção e realização de 

seminários internos por linha de pesquisa e de seminários gerais, que visam à avaliação das 

ações que vem sendo empreendidas, bem como a prospecção de novas; seminários de pesquisa 

com apresentação de trabalhos dos pós-graduandos; atividades em parceria com a graduação; 

inserção de orientadores em atividades locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais; 

criação de instrumentos para acompanhamento de egressos; discussão e revisão de disciplinas; 

reuniões regulares visando ao aprimoramento do nível de mestrado e a construção do Projeto de 

Doutorado entre outras.  

O PPGEdu (mestrado) conta com um conjunto de 20 professores-orientadores – entre 

permanentes (17) e colaboradores (3). Do total de orientadores, 14 são professores-pesquisadores 

vinculados diretamente às áreas da Educação. Os demais são docentes vinculados a outros 

Departamentos da FFCLRP (1 ao Departamento de Química, e 1 ao Departamento de 

Psicologia), da Escola de Educação Física de Ribeirão Preto – EEEF – 2 docentes), e 1 docente 

vinculada à IES pública. Esta diversidade é considerada de forma positiva, pois ela contribui 

para uma formação interdisciplinar, de modo a apreender a complexidade do campo, que acaba 

por ser trabalhada em sua transversalidade. 

Na avaliação quadrienal da área de Educação e do Conselho Técnico-Científico-CTC da 

CAPES (2013-2016), PPGEdu foi contemplado com a nota quatro (4), menção que fortaleceu a 

ação do coletivo docente do Programa no sentido de propor o curso de doutorado. 

O Projeto de curso de doutorado, após ser aprovado pelas instâncias da USP e pelo CTC 

da CAPES, encontra-se em fase de implantação, com previsão de início das atividades 

acadêmicas para o segundo semestre do ano em curso (2019).  

O objetivo do curso, integrado ao de Mestrado, é o de produzir pesquisa educacional, nos 

registros científico e filosófico, tomando-se como referência o vasto leque de temas e questões 

inerentes às relações entre a educação escolar e a não escolar, no âmbito da sociedade brasileira; 

tal diretriz diferencia o curso em relação aos seus congêneres, oferecidos por IESs públicas, 

privadas e comunitárias existentes no estado de São Paulo.  No ponto de partida, atuarão no 

curso 15 docentes-pesquisadores: 14 deles vinculados à FFCLRP – 13 ao DEDIC e 1 ao DQ e 1 

professora-pesquisadora vinculada à UNESP.  
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9.2 Departamento de Música – O Projeto do Programa de Pós-graduação Profissional 

em Performance Musical   

A performance musical, atividade propriamente artística da música (a arte do som no 

tempo), contempla toda possibilidade de interpretação/execução, a elaboração de partituras, o 

ensino de instrumento, canto e regências, bem como projetos editoriais inventivos ou de 

reconstrução de memória na área. A área de concentração permitirá ao aluno receber o título de 

Mestre Profissional – Área de Concentração: PERFORMANCE MUSICAL. Linha de pesquisa: 

Processos de desenvolvimento artístico. 

O Programa terá por objetivo o aperfeiçoamento de músicos profissionais, 

proporcionando orientação no campo específico do conhecimento das atividades interpretativas 

musicais, englobando desde o suporte da partitura até o domínio individual do meio expressivo 

(instrumento, voz, regências, etc.), a experiência orientada da prática coletiva, sinfônica, coral e 

camerística, incluindo-se práticas de repertórios populares (rurais, urbanos etc.), como também a 

formação em atividades auxiliares na construção da carreira de intérprete musical. De 

importância também é a formação, em nível de pós-graduação, de profissionais especializados 

em práticas docentes avançadas e transformadoras para atuar, especificamente, por meio da 

prática de ensino de instrumentos musicais, canto ou regências, nas modalidades coletiva, 

individual ou à distância, em projetos de música pertencentes ao ensino básico ou especializado, 

comunidades diversas ou para atuar no ensino superior. 

Tendo por objetivo geral formar profissionais artistas qualificados para o amplo exercício 

da performance em música, instrumentistas, cantores e regentes - especialmente aqueles 

atrelados ao desenvolvimento da arte e da docência, em questões, portanto, de interesse nacional 

e internacional, destinados aos setores privado e público, o Programa terá como objetivos 

específicos: 

i) Fomentar projetos artísticos na área da performance musical;   

ii) Incrementar a formação de profissionais para atuar em corpos estáveis e demais projetos 

musicais (grupos de música popular ou regionais, orquestras, grupos de música de câmara, 

ópera, gravações, concertos, recitais, registros audiovisuais, festivais, projetos editoriais de 

partituras e partes etc.), bem como para performances solo.  

iii) Articular a performance em música com o ensino de graduação (Bacharelados em Música 

atrelados à Performance Musical, tais como Instrumento, Canto e Ópera) do DMFFCLRP-

USP;  
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iv) Incrementar a formação de professores na performance musical, em especial com capacitação 

não apenas para a alta performance, mas também em atividades artísticas com amplo 

respaldo e inserção social;  

v) Promover o exercício de elaboração/edição de partituras do presente ou do passado e demais 

processos editoriais em música diretamente articulados com a performance;  

vi) Estimular projetos multidisciplinares com outras artes (teatro, cinema, artes visuais, dança, 

literatura etc.);  

vii) Buscar novas possibilidades de ampliação dos espaços de atuação do músico, a partir de 

perspectivas multidisciplinares de suas atividades profissionais artísticas;  

viii) Formar profissionais qualificados para gerar novos conhecimentos, com vistas ao 

desenvolvimento ou aprimoramento da produção artística em música;  

ix) Desenvolver projetos que contribuam para a inovação e o avanço das áreas de atuação 

profissional em música, bem como atendam às necessidades postas pelo seu universo 

profissional, viabilizando novas demandas;  

x) Desenvolver e aprimorar perfis profissionais qualificados e flexíveis que atendam às 

necessidades do mundo do trabalho em música; seja para as atividades hoje existentes ou 

que possam ser futuramente projetadas e estabelecidas. 

Dentre os diversos perfis profissionais demandados pelo mundo do trabalho em música, 

destacam-se dois, que serão atendidos pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em 

Performance Musical por meio do oferecimento de sólidos conhecimentos e experiência prática: 

o artista/instrumentista, cantor e regente, e o professor de instrumento/canto/regências. Estes são 

os perfis profissionais mais comumente demandados pela sociedade, e, muito frequentemente, 

eles se combinam nas linhas de atuação profissionais de artistas/professores. Muitas das 

atividades profissionais resultam em produtos claramente distinguíveis dos produtos 

tradicionalmente resultantes das pesquisas acadêmicas. Estas últimas refletem questões culturais 

acerca da música, estando o seu foco principal não na realização prática e/ou poética de produtos 

artísticos ou de experiências educacionais ou gerenciais, mas sim na investigação de aspectos 

advindos destes produtos, sendo os seus resultados apresentados e divulgados em formato de 

textos e publicações (produção bibliográfica acadêmica tradicional). Já as pesquisas atreladas às 

atividades profissionais em música resultam em produtos artísticos (composições, apresentações 

públicas, registros fonográficos, etc.), materiais didáticos, experiências pedagógicas, entre 

outros. Tais produtos advindos das práticas profissionais tradicionais em música somente 

encontram espaço no modelo acadêmico enquanto objeto de reflexões críticas, sendo o seu fazer, 

neste modelo, uma atividade que não é necessariamente avaliada enquanto exigência da 

formação. Esta distinção entre produtos gerados, métodos de abordagem e objetivos é o motivo 

pelo qual coexistem, em regiões altamente desenvolvidas, na área da formação musical, a 
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formação acadêmica e a profissional nos cursos de pós-graduação. Portanto, diferentemente do 

caráter das pesquisas empírico-matemático-teóricas nas ciências da natureza, e das pesquisas em 

estudos culturais, ambas resultantes na publicação de textos, as pesquisas em música, bem como 

em toda performance artística no contexto profissional, têm caráter empírico-prático-poético, 

atrelado à produção artística, numa articulação indissociável de phrónesis com poìesis e práxis. 

O texto decorrente deste trabalho artístico, didático ou social em arte, é descritivo do processo 

realizado, para que todo o processo possa ser reconstituído pelo leitor, como no caso da 

dissertação que acompanha o produto final da pós-graduação profissional. A indexação da 

produção, portanto, enquanto atividade de pesquisa, não se restringe a artigos teóricos, mas está 

atrelada, de modo mais amplo, à elaboração e à interpretação execução da obra de arte, portanto, 

à sua performance. A implantação do Programa de Pós-Graduação Profissional em Performance 

Musical atenderá, portanto, a significativa demanda por espaços de formação e qualificação 

profissional na área da performance em música, abordando de forma direta as necessidades 

postas pelo mundo do trabalho. 

 

 

10. Síntese das atividades e áreas de pesquisa, projetos e captação de 

recursos. 

Atividades relativas à concepção e ao desenvolvimento de pesquisa e produção do 

conhecimento perfazem o conjunto de responsabilidades de docentes que se integram 

profissionalmente à USP em RDIDP e mesmo o docente que se encontra em RTP. Neste sentido, 

os docentes têm concebido e desenvolvido projetos individuais de investigação e/ou estão 

engajados em projetos de pesquisa desenvolvidos por equipes pluri-institucionais de 

investigadores de IES públicas, comunitárias ou privadas nacionais ou internacionais.  

Os professores-pesquisadores do BCI engajados em Programas de Pós-graduação 

possuem projetos de investigação com financiamento de agência de fomento. Dos onze (11) 

professores do BCI, 30% deles contam com Bolsa de Produtividade em Pesquisa (CNPq), 

havendo reconhecimento nacional da sua contribuição para a construção do conhecimento. O 

corpo docente constituiu uma prática de trabalho coletivo que se traduz em um conjunto de 

publicações, de organização e participações em eventos. 

Atualmente, no caso dos 22 docentes da área da Educação que atuam em Programas de 

Pós-Graduação (Educação, Interunidades em Ensino de Ciências e Profi/Qui), dois (2) deles 

contam com bolsa produtividade do CNPq, e ainda outros possuem financiamento de agências 
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nacionais de fomento à pesquisa – CNPq, CAPES, FAPESP ou de agências internacionais de 

apoio à investigação.  

Os cursos de bacharelado em BCI e o de licenciatura em Pedagogia, pela ação de 

segmentos de seu quadro docente, concebem e são responsáveis por periódicos vinculados 

aquelas duas áreas do saber, os quais têm por objetivo por em circulação e socializar 

conhecimentos científicos produzidos por docentes-pesquisadores da USP e de demais IES 

brasileiras ou estrangeiras.  

A InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação se dedica à divulgação 

especializada da área informacional, abrindo espaço a discussões interdisciplinares e 

interinstitucionais de temas informacionais e possíveis interfaces que permeiam as temáticas 

exploradas. Além de artigos e relatos de pesquisa inéditos, a revista publica resenhas de livros, 

documentos especiais, entrevistas e traduções de autoria de docentes e pesquisadores, desde que 

aprovados em revisão cega por pares (double blind peer review) e pelo Comitê Editorial.  

O periódico Biblioteca Escolar em Revista, por sua vez, tem por finalidade central a 

divulgação especializada da área informacional, abrindo espaço a discussões interdisciplinares e 

interinstitucionais de temas relacionados à biblioteca escolar e leitura e possíveis interfaces que 

permeiam as temáticas exploradas. Ao mesmo tempo em que põem em circulação artigos e 

relatos de pesquisa inéditos, também se aplica na publicação de resenhas de livros, documentos 

especiais, entrevistas e traduções de autoria de docentes e pesquisadores, desde que aprovados 

em revisão cega por pares e pelo Comitê Editorial. 

Já a revista Pesquisa em Educação Ambiental é de periodicidade semestral, de natureza 

interinstitucional, envolvendo pesquisadores de três instituições universitárias do estado de São 

Paulo - Universidade Federal de São Carlos - UFSCar,  Universidade Estadual Paulista – Rio 

Claro – UNESP e Universidade de São Paulo – USP.  

O desenvolvimento da pesquisa por docentes do Departamento tem contribuído para que 

se tenha no 2º semestre 2018 mais de 300 trabalhos de Iniciação Científica concluídas, com ou 

sem bolsas, além das dissertações de mestrados defendidas no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Educação. 

O conhecimento científico produzido pelas atividades de pesquisa e estudos 

empreendidos por docentes e discentes – de graduação e pós-graduação - do DEDIC tem sido 

posto em circulação, em escalas nacional e internacional, mediante a publicação de artigos 

científicos em periódicos, livros, capítulos de livros, anais de reuniões científicas - reconhecidos 

pelo Sistema Qualis-CAPES, nas áreas da Educação e demais áreas das Ciências Humanas, da 



 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA FFCLRP USP 

156 

Ciências Sociais, das Ciências Sociais Aplicadas, da Filosofia, da Psicologia, da Linguística e 

das Artes.  

O Departamento de Música é um departamento formado recentemente, cujos 12 

laboratórios foram gradativamente sendo elaborados e aprovados no decorrer de 2011 e 2012, 

contando com atividades de pesquisas realizadas nas três grandes áreas da música, quais sejam a 

composição, a interpretação-execução e a teoria musical/musicologia, contando, desde 2012, 

com o já citado NAP-CIPEM e, desde 2015, com a Revista da Tulha. Dois de seus docentes 

contam com bolsa de produtividade em pesquisa (CNPq).  

 

11. Síntese das atividades de extensão 

Ressaltamos o envolvimento e o comprometimento do DEDIC com a extensão 

universitária, importante espaço de produção, acumulação e difusão de conhecimentos. 

É possível constatar, por meio da observação dos Currículos Lattes de nossos docentes 

dos cursos de Pedagogia e Biblioteconomia e Ciência da Informação que, de diferentes modos, 

todos se dedicam também a esse eixo, o da cultura e da extensão universitária, que se concretiza 

articuladamente com o ensino e a pesquisa. 

Nesta vertente da ação universitária, os docentes do departamento, desde sua 

institucionalização, têm concebido projetos de extensão cultural e universitária mediante o 

oferecimento de cursos, assessorias e pesquisas para atuar junto a órgãos públicos - coletivos 

institucionais de concepção e gestão de políticas públicas, coletivos institucionais de 

normatização, e os de participação deliberação, ministério público, fóruns que defendem e 

asseguram direitos sociais e culturais, movimentos sociais e populares inseridos em lutas sociais 

por educação, cultura, socioambientais, inseridos no espaço citadino/urbano ou no mundo rural.   

Outros percursos configurados pelos docentes do DEDIC são os que têm relações com a 

concepção e o oferecimento de cursos de especialização e aperfeiçoamento de educadores - da 

educação básica e superior (UNIVESP), de trabalhadores sociais e agentes culturais que atuam 

em esferas do poder público e organizações da sociedade civil, e a elaboração de material 

didático – cartilhas, livros didáticos, atlas, etc. - para professores e educadores da educação 

básica. 

Os docentes do curso de Ciência da Informação e da Licenciatura em Pedagogia, 

ampliam e diversificam ainda mais as atividades de cultura e extensão ao se integrarem e 

participarem em Conselhos, Comissões, Associações atuam em escalas territoriais local, regional 

e estadual, que se voltam à análise, proposição, acompanhamento e avaliação de políticas 
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públicas e programas sociais e culturais, no âmbito da educação, da formação de professores, da 

Biblioteconomia, da Ciência da Informação.  

Em associação às práticas mencionadas, os docentes do DEDIC se articulam às outras 

instâncias e segmentos universitários por meio da participação em comissões, associações de 

pesquisa, grupos de trabalho, Grupo de Apoio Pedagógico, celebração de convênios, elaboração 

de pareceres e assessorias. Ademais, professores do Departamento, responsáveis por grupos de 

estudos e pesquisa ou Laboratórios têm posto em movimento atividades de estudos, produção do 

conhecimento e extensão de serviços à comunidade a partir de variados coletivos de estudos e 

pesquisas.  

No Departamento de Música, todas as atividades assim ditas de “cultura e extensão” são 

diretamente relacionadas com as atividades acadêmicas, já que se trata do ensino, pesquisa e 

extensão da arte da música, cuja divulgação dos trabalhos acadêmicos depende essencialmente 

de apresentações musicais, e para tanto buscará manter e aprimorar o Projeto USP-Música-

Criança, em parceria com a FMRP, realizado em Ribeirão Preto e em São Joaquim da Barra; 

manter e aprimorar os projetos individuais de extensão como os de “Musicalização de pacientes 

com doenças terminais” (em parceria com o HC), o recente Projeto de Música para Idosos (em 

parceria do DM com a FMRP) e o Projeto Acadêmico Comunitário (em parceria do DM com a 

FORP); Coral da Filô e Oficina Experimental do DM, bem como apresentações artísticas 

realizadas em várias cidades da região com os grupos artísticos estáveis e ensembles variados, 

em formações compostas por docentes e discentes. 

As atividades de extensão, no DEDIC e no DEM, se configuram, ainda, como 

mecanismos ou canais que possibilitam a manifestação das potencialidades profissionais dos 

graduandos, tanto os cursos de licenciatura quanto nos de Bacharelado, preparando-o o futuro 

profissional à inserção e integração na esfera formal do trabalho. Neste sentido, as oficinas de 

extensão cultural oferecidas no Campus de Ribeirão Preto, com sua infraestrutura de salas e 

equipamentos, e os projetos fomentados pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão permitem que 

as abordagens possam ser exemplificadas ou mesmo colocadas em prática pelos alunos sob a 

supervisão do professor responsável pela disciplina de Metodologia de Ensino da Música com 

Estágio Supervisionado ou por professores coordenadores de projetos de extensão. 
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12. Síntese da internacionalização e inserção nacional 

12.2 Internacionalização  

Cerca de 50% do corpo docente do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

realizou ou está realizando estágio pós-doutoral em instituições reconhecidas no exterior -

 Portugal, Espanha, Itália, Canadá; outro plano de inserção internacional tem implicado a 

realização, com frequência, de intercâmbios com IESs estrangeiras e Associações de Ensino e 

Pesquisa (Quadro 13), além da acolhida de alunos e professores de instituições estrangeiras 

reconhecidas. O corpo docente participa de um número significativo de eventos nacionais e 

internacionais, inclusive de suas comissões científicas. 

Os professores vinculados à área da Educação (na Pedagogia e demais Licenciaturas) 

também têm agido no sentido de promover inserções nas esferas do ensino, da pesquisa, da 

produção e difusão do conhecimento junto a equipes de pesquisas e investigadores de IESs 

estrangeiras – do Norte e do Sul, mediante atividades e práticas diversificadas, tais como: 

i) publicações de resultados parciais e/ou finais de estudos/investigações em livros e periódicos 

internacionais e publicações de artigos em coautoria com pesquisadores estrangeiros;  

ii) atuação de docentes em universidades estrangeiras, na qualidade de professores visitantes, 

para ministrar conferências, cursos, palestras e oficinas e/ou para participar de bancas 

examinadoras de trabalhos de conclusão de pós-graduação;  

iii) acolhimento de estudantes estrangeiros curso de Pedagogia e no Programa de Pós-graduação 

em Educação;  

iv) acolhimento de missões de representantes institucionais, docentes e pesquisadores 

estrangeiros;  

v) acolhimento de professores estrangeiros para ministrarem oficinas, minicursos, conferências, 

palestras entre outros;  

vi) participação de professores em pesquisas realizadas em parceria com instituições e 

pesquisadores estrangeiros, contando com o suporte de agências internacionais de fomento 

à pesquisa; 

vii) participação de estudantes de graduação e pós-graduação em intercâmbio internacional de 

curto, médio e longo prazo; 

viii) convênio interinstitucional entre a USP e IESs estrangeiras situadas em realidades 

nacionais, tais como: Finlândia, Escócia, Nova Zelândia, Austrália, Samoa e Estados 

Unidos da América, Portugal). 
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O DM tem as suas atividades intimamente ligadas à internacionalização, na medida em 

que seus docentes mantem contato com professores e grupos estrangeiros de forma regular; entre 

as parcerias internacionais se destacam os convênios firmados com a Børnekorakademiet-

Dinamarca, University of New Hampshire, Estados Unidos, além da Scuola Comunale di Musica 

G. Sarti, Itália - com a realização do festival Fiato al Brasile em Faenza e na USP de Ribeirão 

Preto. 

Acrescente-se ainda que o DM recebe regularmente professores visitantes e profissionais 

músicos estrangeiros, para apresentações artísticas, masterclasses, workshops, palestras. Os 

Encontros de Musicologia, desde 2003, vêm proporcionando um amplo intercâmbio 

internacional, ao promover eventos sobre os mais diversos temas que interessam à Musicologia 

hoje, os conferencistas do exterior além de darem conferências, oferecem também aulas, oficinas 

e participam de mesas-redondas e debates. 

 

12.2 Nacionalização 

Os dados sobre as atividades dos docentes-pesquisadores do DEDIC recobrem o tripé 

universitário e dados das práticas de nacionalização dos docentes e educadores do DEDIC 

atestam que eles constroem, continuamente, relações acadêmicas com outras IES brasileiras – 

públicas, comunitárias e privadas, com Fóruns e Associações de Pós-graduação e Pesquisa nas 

áreas da Biblioteconomia e Ciência da Informação e da Educação.  

Os Docentes do BCI mantêm interações com universidades brasileiras tanto no âmbito da 

graduação, com parcerias para palestras, minicursos e workshops; no nível da pós-graduação 

também foram desenvolvidas parcerias, pois cerca de 60% dos professores do curso está 

credenciado em outras universidades públicas – estaduais e federais. No plano da Pesquisa, há 

um forte engajamento do corpo docente em Grupos de Pesquisa de distintas IESs brasileiras, 

cadastrados na Plataforma dos Grupos de Pesquisa do CNPq.  Caso similar aos docentes do BCI 

ocorre com os professores-pesquisadores e educadores vinculados à área da Educação - Curso de 

Pedagogia e demais Licenciaturas da FFCLRP, pois todos nos últimos sete anos tem se inserido 

e integrado coletivos de investigadores de Instituições de Ensino Superior - IESs públicas, 

comunitárias e privadas brasileiras, desenvolvendo estudos e pesquisas em diferentes domínios 

das áreas da Educação escolar e não escolar, com suportes de agência de fomento – CNPq e 

FAPESP, e outros agentes financiadores. Nesses casos, ressalta-se que professores da área de 

Educação figuram como coordenadores ou integrantes de projetos de investigação desenvolvidos 

por equipes pluri-institucionais. 
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Ainda em relação aos professores da área da Educação, há um conjunto deles que 

concebem e desenvolvem pesquisas e produção conhecimento no campo da Educação Básica e 

suas diferentes modalidades de ensino, mediante a parceria estabelecida com órgãos do poder 

público – em escala local, regional e nacional.  

Quanto à inserção em participação em Fóruns e Associações de pesquisa e pós-graduação 

nacionais, cumpre salientar que docentes do departamento não figuram apenas como membros 

associados das Associações, eles também a elas se vinculam como coordenadores de grupos de 

trabalho ou comitês científicos, fiscais ou de gestão.  

Nos domínios da Música, no Estado de São Paulo há vários projetos importantes de 

formação musical para crianças e jovens, tais como o Projeto Guri, em que atuam inúmeros 

profissionais de música. Na região de Ribeirão Preto, em específico, além do Projeto Guri 

(atualmente coordenado por profissionais egressos do DM-FFCLRP-USP), temos ainda extensão 

em parceria público-privada por meio de convênio do DM-FFCLRP-USP para realização do 

Projeto USP-Música-Criança, com destaque para seu polo de São Joaquim da Barra; outras 

parcerias relevantes são o convênio com a Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto 

(ALMA), com a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto; com a Prefeitura Municipal de 

São Carlos e com a Fundação D. Pedro II (autarquia municipal de Ribeirão Preto) e a 

Universidade Estadual Paulista UNESP, Campus de Jaboticabal e Franca. 

 

13. Indicadores/apontamentos da última avaliação institucional 

No que concerne ao emergente DEDIC, nos cenários da FFCLRP e da USP, uma das 

características positivamente avaliada para o período 2010-2014, diz respeito à gestão 

democrática do Departamento, que se formaliza nos procedimentos administrativos, na gestão 

dos recursos e dos processos pedagógicos e culmina com uma assembleia geral anual, espaço 

que possibilita o encaminhamento de necessidades, demandas e expectativas de docentes, 

funcionários técnico-especialistas, funcionários administrativos e do corpo discente.  

O quadro de funcionários administrativos do DEDIC é bastante estável e, embora eles 

enfrentem o desafio para atuar em diferentes prédios situados em diferentes lugares do Campus, 

a última avaliação institucional deu destaque à existência de uma política departamental voltada 

para a formação continuada e para a progressão funcional de seus funcionários; todavia, tal 

iniciativa tem se ressentido das restrições orçamentárias, de vagas produzidas por planos de 

demissão voluntária, e pelas incongruências no Plano de Carreira da USP. Além da equipe 

administrativa, a existência de técnicos de nível superior tem garantido qualidade na realização 
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dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos, aprofundamento da relação entre a escola e a 

universidade, a concretização de projetos de extensão e de atividades extracurriculares, o 

funcionamento adequado dos Laboratórios de pesquisa e ensino, a organização do acervo de 

publicações dos docentes. Estas atividades colaboram para a articulação das atividades de 

pesquisa, ensino e extensão realizadas pelo departamento. 

Para o cumprimento de todas as atividades previstas, o quadro de docentes do DEDIC (35 

docentes) é comprometido com a tentativa de conciliar a herança das duas áreas de 

conhecimento agora reunidas e reconhece a grande potencialidade inerente a esta situação. Os 

dois cursos - Pedagogia e Biblioteconomia e Ciência da Informação - foram criados no interior 

de políticas de expansão da oferta de vagas na universidade, principalmente para o atendimento 

da demanda pelo período noturno, mas a atual configuração departamental e espacial, 

proveniente do não atendimento das necessidades de pessoal e de infraestrutura, tem gerado 

situações que só vem sendo equacionadas por meio da elevação da média de carga horária dos 

docentes para suprir as disciplinas obrigatórias dos diferentes cursos e do empréstimo de 

professores de outras unidades para composição da hierarquia funcional do departamento. 

Estas medidas têm garantido o oferecimento das disciplinas necessárias aos cursos de 

graduação, mas não incentiva iniciativas para a criação de novas optativas, que são desejáveis. 

No entanto, é possível identificar o investimento nos processos de ensino pelo grande volume de 

produção de material didático, utilizado pelos alunos, professores e parceiros em projetos de 

ensino e extensão. Na mesma direção, verifica-se trabalho integrador e interdisciplinar no 

currículo e nos estágios - centro de convergência das preocupações departamentais - e nas 

aproximações com a escola pública, quer pela diversificação de experiências formativas, quer 

pela produção de conhecimento. Permanecem incontornáveis, no entanto, as dificuldades de 

infraestrutura para implementar novas dinâmicas didáticas e o atendimento aos alunos. 

No documento de Avaliação Institucional 2010-2014, encontra-se uma ênfase, ainda, no 

fato de que a recente estrutura do DEDIC, ao se responsabilizar por importantes áreas do 

conhecimento científico e do saber, encarrega-se por concretizar as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e de gestão de instâncias administrativas e acadêmicas em meio à contumaz 

carência de professores – doutores e titulares, sobretudo em virtude das injunções da política de 

gestão da USP na década em curso – de expansão de novos cursos no estado de São Paulo e de 

contenção na criação de cargos efetivos para professor-doutor. (USP.FFCLRP, 2014).  

Entretanto, do processo de avaliação institucional da FFCLRP – 2010-2014, é de destacar 

o juízo dos avaliadores quando sublinharam que a Unidade ao contar com uma estrutura 
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Departamental heterogênea, associada a um alto grau de especialização individual em cada 

Departamento. Este perfil se constata com a implementação de excelentes Cursos de Graduação 

com diferentes Ênfases/Habilitações, Programas de Pós-Graduação com conceitos de excelência, 

Cursos de Especialização, capacidade de captação de volumosos recursos em agências de 

fomento Nacional, Estadual e Internacional, elevada produção científica, inovação artística de 

alto impacto. Tal condição criou um cenário onde parece ser inevitável a compartimentalização e 

criação de Institutos nesta atual estrutura administrativa. Esta possível mudança não implica em 

uma ruptura nas fortes inter-relações disciplinares que existem hoje na FFCLRP nas diferentes 

áreas, mas sim em um crescimento natural com maior independência dos Departamentos em suas 

ações e metas futuras. (USP.FFCLRP, 2014). 

 


