Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Reitoria
DELIBERAÇÃO DO CONSUN Nº 16/2021
Regulamenta o processo de abertura de vagas para promoção na carreira, categoria de
Professor Associado, para o ano de 2021.
A Reitora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC-SP, no uso de
suas atribuições, faz saber que o Conselho
Universitário (CONSUN), em sessão de
06/10/2021,
Considerando o artigo 21, XI, XIII, XIV e XXIII do Estatuto da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo;
Considerando os artigos 256, 257 e 258 do Regimento Geral da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo;
Considerando a organização acadêmica dos departamentos, cursos e/ou das faculdades, que
têm vagas a serem preenchidas na categoria de professor Associado, conforme o § 1º do
artigo 221 do Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;
Considerando a determinação do Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, em seu artigo 257 que dá prioridade a promoção na carreira, aos(às) docentes
com tempo integral na Universidade;
Considerando que os resultados dos processos de avaliação contínua dos docentes devem
ser levados em conta como o principal critério para promoção na carreira docente, como
estabelecido no artigo 256 do Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo;
Considerando a titulação do(a) candidato(a) que deve ser de Livre-Docente, em
consonância com o § 1º do artigo 256 e das prerrogativas do artigo 279 do Regimento
Geral da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;
Considerando que, após a devida análise orçamentária, o Conselho de Administração
(CONSAD) aprovou, em 20/09/2021, a abertura de 10 (dez) vagas para fins de abertura de
concurso para promoção na carreira docente para a categoria de professor Associado;

DELIBEROU:
Artigo 1º - Promulgar o quadro de vagas constante da presente Deliberação, bem como as
demais normas que regulamentam o processo de Promoção na Carreira na categoria de
professor Associado, no ano de 2021, após aprovação do Conselho de Administração
(CONSAD).
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§ 1º - A Direção da Faculdade deverá elaborar os Editais de Concurso em consonância
com esta Deliberação e com o artigo 256 e seguintes do Regimento Geral da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
§ 2º - Fazem parte da presente Deliberação os Anexos 1, 2 e 3, que dispõem,
respectivamente, sobre: 1) Cronograma, 2) Formulário para inscrição, 3) Modelo de Ata /
Relatório - Banca Examinadora.
I.

DAS VAGAS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE
PROMOÇÃO NA CARREIRA DOCENTE

Artigo 2º - As vagas previstas no “Quadro de Vagas 2021 para a categoria Associado”,
apresentado a seguir, foram definidas com base na disponibilidade regimental estabelecida
no artigo 221 do Regimento Geral da PUC-SP e na disponibilidade orçamentária definida
pelo CONSAD, priorizando a atribuição de pelo menos uma vaga por Unidade, quando
possível.
Quadro de vagas - Promoção a Professor Associado - 2021:
Faculdade
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
Faculdade de Ciências Sociais

Faculdade de Direito

Departamento/Curso
Relações Internacionais
Direito Civil, Processual
Civil e do Trabalho
Direito Penal e Processual
Penal
Direito Público
Direito
Tributário,
Comercial e Econômico
Teoria Geral do Direito

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e
Artes
Comunicação
Faculdade de Teologia
Teologia
PUC-SP

Vagas
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

Artigo 3º - As vagas para a categoria de professor Associado estão abertas aos (às)
professores(as) das categorias de Assistente-Doutor que preencham os seguintes requisitos,
definidos para o presente processo, em consonância com os artigos 256 a 279 do
Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo:
I. Tenham título de Livre-Docente;
II. Sejam professores(as) Assistentes-Doutores na PUC-SP há pelo menos 04
(quatro) anos.
III. Tenham contratos atuais (2º semestre de 2021) ou média contratual desde 2018
igual ou superior a Tempo Parcial 20 horas.
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IV. Tenham avaliação “muito bom” ou “excelente” no processo de Avaliação
Contínua Docente no biênio 2018/2019.
V. Tenham participação comprovada em uma área de pesquisa.
VI. Tenham completada orientação de trabalhos acadêmicos de forma regular nos
últimos 3 (três) anos.
II.

DA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL NO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA
CARREIRA DOCENTE

Artigo 4º - O(A) professor(a) Assistente-Doutor que pretende participar do processo
seletivo deverá inscrever-se no processo no período definido no cronograma previsto no
Anexo 1 desta Deliberação.
Parágrafo único - Na inscrição o(a) professor(a) deverá entregar no Expediente da
Faculdade:
I. Formulário de Inscrição - cujo modelo é apresentado no Anexo 2 - dirigido à
Direção da Faculdade no qual atesta seu interesse em participar do processo de seleção,
seu conhecimento das regras e procedimentos do processo e que seu currículo Lattes
está atualizado.
II. Os trabalhos e/ou comprovantes dos requisitos previstos nos artigos do Regimento
Geral da PUC-SP e desta Deliberação que regulamentam a promoção à categoria de
professor Associado e o concurso a essa categoria;
III. Os exemplares de tese original ou trabalho de reflexão crítica sobre o conjunto da
produção do(a) candidato(a) ou equivalente, se previsto no Edital;
IV. Outros documentos listados no Edital.
III. DOS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO
AVALIAÇÃO DOS(AS) DOCENTES

DAS

CANDIDATURAS

E

Artigo 5º - As Direções de Faculdade farão a primeira validação das inscrições recebidas,
atestando o recebimento no prazo, a documentação completa e a correta filiação do(a)
candidato(a) no respectivo departamento e/ou curso e/ou faculdade.
Artigo 6º - As inscrições validadas quanto à completude dos documentos e tempestividade
do ato de inscrição serão encaminhadas pelas Direções de Faculdade à Divisão de
Recursos Humanos (DRH), que fará uma segunda validação das inscrições, considerando
os parâmetros estabelecidos nos incisos deste artigo, enviando as informações sobre a
validação ou não de cada candidatura às Direções de Faculdade e à Pró-Reitoria de
Planejamento e Avaliação Acadêmicos (PROPAC) (Cronograma 1) 03/11/2021
(Cronograma 2) 20/04/2022.
I- A data de contratação.
II- O contrato médio desde 2018.
III- O contrato no 2º semestre de 2021.
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IV- A titulação mais alta do(a) professor(a).
V- A categoria na carreira docente do(a) professor(a).
VI- A data de promoção à categoria de Assistente-Doutor
VII- Departamento (se houver) e a Faculdade.
Artigo 7º - A PROPAC receberá da DRH a lista das inscrições validadas para que
providencie e envie às Faculdades as informações sobre os resultados da Avaliação
Contínua 2018 e 2019 e os “Quadros de Desempenho 2020-2021” de cada candidato(a),
até 08/11/2021 (Cronograma 1) ou até 25/04/2022 (Cronograma 2).
§ 1º - Os “Quadros de Desempenho 2020-2021” serão preparados pela PROPAC com os
mesmos critérios, pesos e parâmetros definidos para a Avaliação Contínua Docente no
biênio 2018/2019, pela Deliberação do Consun nº 03/2020, com base nas informações
recolhidas dos currículos Lattes dos(as) docentes.
§ 2º - Os resultados da Avaliação Contínua Docente no biênio 2018/2019 e dos “Quadros
de Desempenho 2020-2021” não poderão ser alterados nas Bancas Examinadoras e
Faculdades.
§ 3º - A coleta de informações para a construção dos quadros será feita com base nos
currículos Lattes atualizados até a data de inscrição do(a) candidato(a).
Artigo 8º - As avaliações seguirão as normas regimentais estabelecidas nos §§ 1º e 2º do
artigo 242 e nos artigos 256 a 279 do Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo e deverão considerar:
§ 1º - Cabe à Direção da Faculdade, em comum acordo com suas Bancas Examinadoras,
definir os critérios de avaliação que serão utilizados e os pesos a serem atribuídos para
compor os resultados.
§ 2º - Da ata ou relatório final das Bancas Examinadoras devem constar claramente os
critérios definidos e utilizados, assim como a lista dos(as) candidatos(as) avaliados(as), a
avaliação individual e sua classificação final.
§ 3º - Em caso de empate entre os(as) candidatos(as) será critério de desempate a
pontuação na Avaliação Contínua Docente no biênio 2018/2019.
Artigo 9º - Serão preenchidas apenas as vagas previstas no artigo 2º da presente
Deliberação, como apresentadas no quadro de vagas para a categoria de professor
Associado - 2021.
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IV. DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA
DOCENTE
Artigo 10 - Os concursos para a categoria de professor Associado nos departamentos,
cursos ou faculdades em que há vagas previstas em 2021 serão regulamentados como
previsto nos artigos 259 ao 262 do Regimento Geral da PUC-SP.
Artigo 11 - Os concursos para a categoria de professor Associado serão avaliados por
Banca Examinadora que arguirá o(a) candidato(a) em sessão pública e deverá ser composta
conforme artigos 263 ao 268 do Regimento Geral da PUC-SP.
Artigo 12 - O regime de aprovação a ser adotado pela Banca Examinadora deverá estar em
consonância com os artigos 269 ao 272 do Regimento Geral da PUC-SP e com esta
Deliberação;
Artigo 13 - O conteúdo e divulgação do Edital para o Concurso de promoção a categoria
de professor Associado, a sua realização e as condições das inscrições e os prazos
estabelecidos estão regulamentados nos artigos 273 ao 278 do Regimento Geral da PUCSP e nesta Deliberação;
Artigo 14 - Recebidos os resultados das Bancas Examinadoras, o Conselho de Faculdade
(CF) tomará conhecimento e publicará os resultados na Faculdade e fará o devido
encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) em consonância
com os cronogramas 1 e 2, em conformidade com os artigos 26, VII e 30, XI do Estatuto
da PUC-SP.
§ 1º - Do resultado previsto no caput deste artigo, os(as) docentes, ora candidatos(as),
poderão interpor recurso no prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da publicação, nos
termos do artigo 271 do Regimento Geral da PUC-SP.
§ 2º - Após a análise dos eventuais recursos e decisão final do Conselho da Faculdade
(CF), a Direção da Faculdade intimará o(a) Recorrente da decisão e encaminhará o
resultado final do processo de Promoção na carreira da Unidade ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE).
Artigo 15 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) examinará e aprovará os
relatórios do processo de promoção na carreira, categoria de professor Associado, para o
ano de 2021 enviados pelas Faculdades.
§ 1º - Recebidos os processos e conferidas as vagas existentes, a presidência do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) submeterá ao Conselho a proposta de aprovação
ou não dos resultados encaminhados pelas Faculdades, com a devida listagem das
solicitações a serem aprovadas, bem como os eventuais destaques a serem discutidos.
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§ 2º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) poderá devolver os processos às
Faculdades se encontrar discrepâncias entre as normas estabelecidas na presente
Deliberação e os resultados apresentados, para que a unidade faça as devidas revisões e os
necessários ajustes, encaminhando os resultados revistos para decisão do CEPE.
§ 3º - O parecer final do CEPE indicará claramente os aprovados com a classificação dos
candidatos.
Artigo 16 - Da decisão do Conselho da Faculdade (CF) prevista no artigo 9º, § 2º desta
Deliberação cabe interposição de recurso ao CEPE, pelo(a) interessado(a), no prazo de até
03 (três) dias úteis e da decisão do CEPE, prevista no artigo 10, § 3º desta Deliberação,
cabe pedido de reconsideração, pelo(a) interessado(a), no prazo de até 03 (três) dias úteis a
partir da publicação do resultado.
§ 1º - Nos termos do artigo 311, V do Regimento Geral da PUC-SP, nenhum recurso pode
ser encaminhado mais de uma vez à mesma autoridade.
§ 2º - Nos termos do artigo 311, II e III do Regimento Geral da PUC-SP, o pedido de
reconsideração só é cabível quando contiver novos argumentos e é sempre dirigido à
autoridade que expediu o ato ou proferiu a decisão, sendo certo que nenhum pedido de
reconsideração pode ser reiterado;
§ 3º - Os resultados apurados pelos Conselhos de Faculdade e aprovados pelo CEPE serão
publicados pela Faculdade e pelo CEPE no prazo de até 48 horas após a tomada de decisão
pelos referidos órgãos colegiados.
§ 4º - A instância máxima competente para analisar recurso é o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE), tendo em vista que ao Conselho Universitário (CONSUN)
compete tão somente a homologação (ou não) do processo seletivo de acesso e promoção
na carreira, nos termos do artigo 21, XIV do Estatuto da PUC-SP.
Artigo 17 - O Conselho Universitário (CONSUN) receberá a documentação dos concursos
e emitirá parecer conclusivo sobre aprovação ou rejeição dos resultados e encaminhará ao
Conselho de Administração (CONSAD).
Parágrafo único - Os resultados dos concursos têm como data final de tramitação pelo
Conselho Universitário (CONSUN) a última reunião prevista para 10/12/2021
(Cronograma 1) quando do encaminhamento ao CEPE dos pareceres finais pelos
Conselhos de Faculdades (CF), conforme cronograma em anexo, e, consequente efetivação
no cargo a partir de janeiro de 2022 ou, até a reunião ordinária do CONSUN de 1º/06/2022
(Cronograma 2), para efetivação no cargo a partir do mês de agosto de 2022.
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Artigo 18 - O Conselho de Administração (CONSAD) examinará o parecer final
encaminhado pelo Conselho Universitário (CONSUN) e com base no quadro de vagas
aprovado para o ano de 2021, nos critérios elencados na presente Deliberação e nos
critérios orçamentários, encaminhará a decisão final à Divisão de Recursos Humanos
(DRH) para as providências necessárias à execução.
Artigo 19 - Uma vez tramitadas em todas as instâncias, a Divisão de Recursos Humanos
(DRH) promoverá, a partir do mês seguinte da homologação pelo Conselho Universitário
(CONSUN) e Conselho de Administração (CONSAD), as alterações de registro e
pagamento dos(as) professores(as) cujos processos receberam aprovação de promoção em
todas as instâncias.
V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20 - Os efeitos do concurso se esgotam com o preenchimento das vagas e dos
prazos previstos na presente Deliberação, não sendo considerados os(as) candidatos(as)
remanescentes para fins de promoção à carreira docente.
Artigo 21 - Definir como data de início da vigência desta Deliberação o dia de sua
publicação.
São Paulo, 07 de outubro de 2021.

Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery
Presidente do CONSUN
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ANEXO 1
Cronograma 1: Para término do concurso para Professor Associado em
novembro de 2021
Descrição
Prazo final
Aprovação Deliberação CONSUN
06/10/2021
Publicação da Deliberação
07/10/2021
feriado terça-feira
12/10/2021
feriado terça-feira
02/11/2021
Encaminhamento das inscrições validadas pelas
03/11/2021
Direções à DRH e PROPAC
Bancas Examinadoras recebem as informações
08/11/2021
da DRH e PROPAC
feriado segunda-feira
15/11/2021
Encaminhamento ao CEPE dos pareceres finais
02/12/2021
dos Conselhos de Faculdades
Reunião extraordinária CEPE para aprovação dos
03/12/2021
resultados
Publicação dos resultados pelo CEPE
06/12/2021
Reunião CONSUN para homologação dos
10/12/2021
resultados

Cronograma 2: Para término do concurso para Professor Associado em
maio de 2022
Descrição
Prazo final
Aprovação Deliberação CONSUN
06/10/2021
Publicação da Deliberação
07/10/2021
Encaminhamento das inscrições validadas pelas
20/04/2022
Direções à DRH e PROPAC
Bancas Examinadoras recebem as informações
25/04/2022
da DRH e PROPAC
Não pode haver processo seletivo
dezembro / Janeiro
no período de férias docentes
carnaval (recesso)
01, 02/03/2022
Encaminhamento ao CEPE dos pareceres finais
20/05/2022
dos Conselhos de Faculdades
Reunião CEPE para aprovação dos resultados
25/05/2022
Publicação dos resultados pelo CEPE
26/05/2022
Reunião CONSUN para homologação dos
1º/06/2022
resultados
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ANEXO 2
Formulário para Inscrição em Processo de Promoção na Carreira - 2021
Eu ..............................., matrícula ....., atualmente na categoria de AssistenteDoutor, doutor(a) do .................................................................... [departamento,
curso ou faculdade], portador do título de Livre-Docente, em concurso realizado em
....... ....................... [data], pela ................................................ [IES], solicito minha
inscrição no Processo Promoção na Carreira

para a categoria de Professor

Associado 2021 junto ao departamento / curso ................................... da Faculdade
.............................................
Atesto que tomei conhecimento da Deliberação do Consun nº 16/2021 e que meu
currículo Lattes está devidamente atualizado nesta data.
Deposito, nesta data, os documentos previstos no Artigo 3º da Deliberação do
Consun nº 16/2021 e no Edital º XX da Faculdade XXX
.................

.................

Local

Data

.........................................................
Assinatura
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ANEXO 3
Modelo preliminar
Ata / Relatório – Banca Examinadora do ................... [departamento ou curso]
da Faculdade de .................... do Processo de Promoção na Carreira – 2021

A Banca Examinadora do Processo de Promoção na Carreira para a categoria de
Professor Associado – 2021, do .................. [departamento ou curso] da Faculdade
de

.............................

foi

composta

pelos(as)

professores(as)

.........................................................,

..........................................................,

.........................................................,

.........................................................,

.........................................................
A Banca reuniu-se em ..., ..., ... [lista de datas] para realizar a avaliação do(as)
professores(as) candidatos(as) ao processo de promoção na carreira para a categoria
de Associado.
Em .... [datas], a Comissão Examinadora definiu os parâmetros para o julgamento
dos(as) candidatos(as), apresentados no quadro a seguir:
Banca Examinadora do Processo de Promoção na Carreira Professor
Associado – 2021 do .......................... [departamento/ curso] da Faculdade
..............................
Quesitos avaliados
Avaliação contínua 2018)
Quadros de Desempenho 2020-2021
Outros
...
...
...
...
...
...
...

peso

critérios

Em .... [datas], a Banca Examinadora examinou ... [número de] processos de
inscrição para Associado.
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Com base na Deliberação do CONSUN nº 16/2021, no número de vagas
disponíveis e na documentação apresentada, a Banca Examinadora, em ... [data],
resolveu aprovar .... candidato(a) à Categoria de Professor Associado.
Os resultados obtidos pelos(as) candidatos(as) no processo de avaliação Contínua
Docente no biênio 2018/2019 e sua classificação são apresentados no quadro a
seguir (Resultados apurados pela Banca Examinadora do Concurso para Professor
Associado – 2021). Em anexo encontram-se os documentos que serviram de base
aos resultados finais.
Resultados apurados (pontuação ponderada) pela Banca Examinadora do
Processo de Promoção na Carreira – 2021 do ...... [departamento/ curso] da
Faculdade ..... – ASSOCIADO
candidato

Prova 1

Prova 2

Prova 3

Prova 4

(especificar)

(especificar)

(especificar)

(especificar)

Resul
tado
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