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São Paulo, 28 de setembro de 2021 

Sr(a) Diretor(a) 

 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, comunicamos que a CAD 

(Câmara de Atividades Docentes) recebeu, dentro do prazo estabelecido para 

atender ao calendário publicado em 4 de março de 2021, 629 recursos interpostos 

pelos Professores Associados 1 que pleitearam a progressão excepcional de dois 

níveis. 
 

Em reunião no dia ontem, 27 de setembro de 2021, a Comissão 

Plenária (CP) acolheu todos os recursos interpostos, que serão analisados 

individualmente pelos docentes membros da CP, que é composta por: integrantes 

da CAA (Comissão de Atividades Acadêmicas), os quatro Pró-Reitores, 

presidentes e vice-presidentes da CAD e da CAI (Câmara de Avaliação 

Institucional) e o Presidente da CERT (Comissão Especial de Regimes de 

Trabalho). A representação discente (um da graduação e um da pós-graduação) não 

analisará os recursos, mas participará da decisão colegiada. 

Aproveitamos para reafirmar que: 

- para todos os docentes que progrediram (1.960 professores), a 

implementação da progressão horizontal terá efeito a partir de 1º. de outubro; 

- para os docentes que tiverem seus recursos deferidos, a 

implementação da progressão horizontal em dois níveis terá efeito retroativo a 1º. 

de outubro, portanto, a data de encerramento da etapa de julgamento dos recursos 

não acarretará em prejuízo aos docentes. 

 

Destacamos, mais uma vez, que entre as 3 Universidades estaduais 

paulistas, somente a Universidade de São Paulo avançou com o processo de 

avaliação e progressão horizontal, graças à compreensão jurídica de que nosso 

processo foi instalado anteriormente à LC 173. 

Reiteramos o entendimento de que o processo de avaliação, do qual 

a progressão horizontal na carreira é parte, deve ser aperfeiçoado permanentemente 

com a contribuição imprescindível das Unidades, Institutos Especializados e 

Museus. 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, 

 

Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes 

Presidente da Comissão Plenária 
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