
Projeto Acadêmico Docente / DLCV

• Orientações para o preenchimento dos campos



Neste campo devem constar propósitos abrangentes que direcionam o projeto acadêmico docente.
São descrições sobre onde se deseja chegar nos próximos cinco anos a partir de um projeto que
comunga interesses pessoais e demandas institucionais. É preciso elaborá-los considerando o
projeto acadêmico da FFLCH e do DLCV. Em termos de atuação docente, podem ser objetivos, por
exemplo: internacionalizar a produção científica; ampliar a inserção social das pesquisas
desenvolvidas; promover solidariedade com instituições emergentes; promover integração mais
ampla entre a graduação e a pós-graduação; melhorar a qualidade da comunicação
intradepartamental; dentre outros.



Neste campo devem constar ações ou tarefas específicas orientadas a alcançar os objetivos listados no
campo anterior. É conveniente, assim como os objetivos, que as metas sejam realistas, considerando as
condições vigentes para concretizá-las. Como existem, posteriormente, campos para a descrição de
atividades necessárias para o cumprimento das metas, é razoável indicar metas em termos de
resultados ou produtos concretos almejados. Por exemplo, se o objetivo for internacionalizar a
produção, uma meta pode ser publicar artigo em periódico internacional; se o objetivo for ampliar a
inserção social das pesquisas desenvolvidas, uma meta pode ser oferecer um curso de difusão voltado
à comunidade externa.



• Explicitar que o projeto apresenta informações sobre as atividades docentes que estão em acordo com
proposições específicas do Projeto Acadêmico da FFLCH e do Projeto Acadêmico do DLCV, na categoria de
Perfil Docente e também no conjunto das categorias do formulário;

• Explicitar que o projeto leva em conta as especificidades do Departamento, incluindo suas áreas de atuação,
comentando a importância que o(a) docente atribui ao fato de trabalhar nesse Departamento nos próximos
cinco anos; comentar, se for o caso, que valoriza o reconhecimento nacional e internacional dos docentes do
Departamento;

• Explicitar, se for o caso, uma reflexão breve a respeito de mudanças planejadas para as suas atividades de
ensino (ou consolidações de práticas que têm sido positivas) nos próximos cinco anos, comentando como
isso contempla a perspectiva de refletir sobre a qualidade de ensino e/ou suas articulações com a pesquisa;
incluir, se for o caso, sua opinião crítica a respeito de modelos de ensino convencionais em sua área de
atuação.... Continua



• Indicar, se for o caso, que o projeto acadêmico do docente respeita especificidades de sua área de atuação,
buscando um equilíbrio entre as atribuições gerais do perfil docente apresentado no Projeto Acadêmico do
DLCV e a singularidade individual; comentar, se possível, como é possível verificar essa busca de equilíbrio
nos campos do formulário; incluir, se for oportuno e corresponder ao planejamento, um comentário sobre
como esse projeto expõe uma conjunção entre tradição e inovação em práticas acadêmicas;

• Explicitar, se for oportuno, que as proposições para os próximos cinco anos correspondem a interesses do
Departamento, apresentados no campo “Perfil docente” do Projeto Acadêmico do DLCV (como por exemplo:
discutir as perspectivas de viabilização de crescimento e consolidação de suas atividades de pós-graduação,
dar continuidade a projetos de extensão, aumentar a presença de atividades voltadas para relações entre
áreas de conhecimento diferentes, buscar a qualificação acadêmica e/ou discutir o valor acadêmico das
disciplinas ofertadas, entre outros).



Neste campo, o docente precisa levar em conta – para o cumprimento dos objetivos e metas
propostos, sempre considerando as expectativas descritas nos projetos acadêmicos do Departamento
e da Faculdade – a atuação a ser inserida nos 8 campos que seguem (de “ensino de graduação” a
“outros”) e a sua situação funcional atual, isto é, (a) o regime ou jornada de trabalho (RTP, RTC,
RDIDP); (b) a classe base (professor doutor – o caso de todos os docentes doutores e associados – e
professor titular); (c) a função (professor doutor, professor associado e professor titular) e (d) o
nível/referência (doutor1/MS-3.1, doutor2/MS-3.2, associado1/MS-5.1, associado2/MS-5.2,
associado3/MS-5.3 e titular/MS-6). Neste sentido, para almejar a progressão na carreira, os objetivos,
as metas e as atividades propostas devem ser compatíveis a essa transição. Confiram os exemplos:



• Indicar, se for o caso, que atualmente trabalha em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa
(RDIDP);

• Expor, se considerar oportuno, com o objetivo de defender seu interesse em trabalhar em RDIDP, sua opinião
a respeito das afirmações do Projeto Acadêmico do DLCV referentes à importância de trabalhar nesse regime,
isto é, RDIDP é o único entre os regimes de trabalho da Universidade que permite ter condições adequadas de
realização de atividades acadêmicas com o nível de qualidade necessário;

• Explicitar, se considerar oportuno, que considera relevante o DLCV atender, quando é necessário, demandas
externas, como solicitações da FFLCH, das Pró-Reitorias da USP, da Cooperação Internacional, e também
demandas do Conselho Estadual de Educação sobre cursos de graduação, e da CAPES sobre programas de pós-
graduação.... Continua



• Indicar, se for o caso, disponibilidade para, nos próximos cinco anos, apoiar o Departamento para que sejam
resolvidas as tarefas que surgirem para atender essas demandas;

• explicitar, se for o caso, que pretende contribuir, como e quando for possível, para que o Departamento,
incluindo os programas de pós-graduação continue recebendo dotações orçamentárias e bolsas em acordo
com suas necessidades

• Explicitar, se considerar oportuno, sua opinião sobre a importância, para a Universidade, do reconhecimento
nacional e internacional dos docentes do DLCV, apresentando sua opinião sobre a importância desse
reconhecimento, tendo em vista, por exemplo, as interações com outras instituições e/ou o alcance da
produção acadêmica; ao ressaltar, em sua opinião, características do corpo docente do DLCV, expor como,
individualmente, contribui para que o corpo docente tenha esse reconhecimento.... Continua



• Indicar, se considerar oportuno, ideias específicas a respeito de temas, abordagens, métodos de ensino e/ou
formas de avaliação a serem escolhidos nos próximos cinco anos, para a graduação e/ou a pós-graduação;
explicitar, se considerar oportuno, se os recursos disponibilizados pela Universidade (salas com equipamentos,
bibliotecas, laboratórios e/ou outros) viabilizam a concretização das suas ideias específicas;

• Apresentar, se considerar oportuno, sua opinião sobre o valor do espaço de sala de aula, indicando, se for o
caso, que considera esse espaço como apropriado para reflexões e debates;

• Indicar, se for o caso, como, nos próximos cinco anos, pretende estimular reflexões e debates em salas de
aula.... Continua



• Explicitar, se for o caso, como a sua atuação como docente integra o ensino com a pesquisa, e se isso pode ser
verificado na atualização de programas e/ou de referências bibliográficas; apresentar informações específicas,
em acordo com sua área de atuação, sobre como isso pode ocorrer nos próximos anos;

• Explicitar, se considerar oportuno, sua opinião a respeito de como suas perspectivas de trabalho em aula
podem ser singulares, originais e/ou renovadoras, de modo a determinar que não se trata de reproduzir
mecanicamente modelos de ensino convencionais nem de reproduzir conteúdos acriticamente;

• Explicitar, se for o caso, planos específicos para, nos próximos cinco anos, realizar atividades de ensino em
colaboração com docentes de outras áreas e/ou incorporar a suas aulas referências bibliográficas de áreas
afins; comente, se for oportuno, sua opinião sobre a presença de elementos de interdisciplinaridade em suas
aulas, se possível, dando exemplos concretos de práticas que realiza e pretende continuar realizando....
Continua



• Comentar, se considerar oportuno, sua intenção de, nos próximos cinco anos, em reuniões do Conselho
Departamental ou outras atividades, apresentar seu ponto de vista a respeito de questões ligadas às ações
administrativas realizadas no Departamento, participando de debates com colegas no âmbito da gestão;

• Comentar, se considerar oportuno, sua opinião a respeito do que significa, individualmente, trabalhar em um
espaço que é único na USP e no Brasil em seu perfil, com onze áreas de atuação e seis programas de pós-
graduação, que conjuga tradições e inovação, e que ministra aulas sobre temas ligados a diversos períodos
históricos;

• Apresentar, se for o caso, seu interesse em participar, nos próximos cinco anos, de debates sobre critérios de
avaliação institucional, levando em conta as especificidades de sua área de atuação.... Continua



• Explicitar, se for o caso, que considera importante a presença da comunidade externa na USP e/ou a realização
de ações da Universidade em espaços sociais externos, indicando, se possível, ideias específicas a respeito de
como pretende contribuir com isso nos próximos anos;

• Indicar, se for o caso, interesse em participar de reuniões a respeito das práticas de ensino, no âmbito do
Departamento, com o objetivo de consolidar condições adequadas de qualidade de ensino, levando em conta
desafios e limitações para os próximos cinco anos;

• Indicar, se for o caso, interesse em participar de reuniões a respeito das funções sociais e do valor acadêmico
de seus trabalhos, levando em conta o planejamento de contribuições para o ensino fundamental e médio,
ações de extensão e interações com outras instituições; apresentar, se considerar oportuno, sua opinião a
respeito da valorização externa do trabalho desenvolvido no Departamento.... Continua



• Indicar, se for o caso, interesse em, nos próximos cinco anos, se existir oportunidade, apresentar candidatura a
ascensão horizontal na carreira;

• Indicar, se for o caso, interesse em, nos próximos cinco anos, se existir oportunidade, apresentar candidatura a
concurso para livre-docência.

• Indicar, se for o caso, interesse em, nos próximos cinco anos, se existir oportunidade, apresentar candidatura a
concurso para professor titular;



Exemplos para o preenchimento dos campos que seguintes sob o título
“Planejamento de atividades para cumprir as metas”

• Caso o objetivo seja internacionalizar a produção e a meta seja publicar artigo em periódico internacional,

pode-se indicar no campo “Nacionalização e Internacionalização”: (i) redigir artigos em outras línguas, como

inglês, francês ou espanhol, e submeter a periódicos internacionais da área; (ii) promover parcerias com

instituições internacionais para produção em coautoria (pode-se identificar, por exemplo, uma organização

conjunta de livro); (iii) submeter projeto de pesquisa para pós-doutorado no exterior (pode-se indicar um

período, por exemplo); dentre outras.

• Caso o objetivo seja ampliar a inserção social e a meta seja criar um curso de difusão voltado à comunidade

externa, pode-se indicar no campo “Cultura e Extensão”: (i) criar um website para divulgação do curso e do

material utilizado; (ii) submeter projeto de extensão à USP, no âmbito do PUB, para fomentar as atividades; (iii)

discutir com a comunidade e redigir com orientandos a ementa do curso; (iv) convidar especialistas na área de

interesse para discussão do projeto do curso.



• Indicar para quais habilitações do Bacharelado em Letras vai ministrar aulas nos próximos cinco anos, e se
for o caso, em quais cursos além de Letras; indicar se vai ministrar aulas para a Licenciatura em Letras no
período

• Indicar em qual (is) área(s) acadêmica(s) do Departamento vai atuar nos próximos cinco anos
• Indicar em quais campos específicos (conforme estão listados no Projeto acadêmico do Departamento) vai

atuar nos próximos cinco anos
• Indicar, em uma estimativa aproximada, em quantas e quais disciplinas diferentes de graduação vai atuar

nos próximos cinco anos; descrever em algumas linhas cada uma delas;
• Explicar como, nas disciplinas de graduação ministradas nos próximos cinco anos, planeja articular o

ensino com suas atividades na pós-graduação, pesquisa, cultura e extensão;
• Indicar como organizará atualizações bibliográficas para suas aulas nos próximos cinco anos.... Continua



• Explicar, se for o caso, de que maneira as aulas nos próximos cinco anos contemplarão interdisciplinaridade
e/ou transdisciplinaridade; indicar, se for o caso, que atividades interdisciplinares pretende realizar, e se vão
envolver outro(s) curso(s) da Universidade;

• Explicar como, se for o caso, estimulará estudantes a reflexões de alto nível acadêmico nos próximos cinco
anos;

• Indicar que participará, nos próximos cinco anos, de atividades para reestruturação das grades curriculares,
em reuniões das áreas e/ou do Conselho Departamental;

• Comentar, se for o caso, que pretende refletir para aperfeiçoar, nos próximos cinco anos, as condições de
ensino em suas disciplinas, incluindo metodologias e procedimentos de ensino;

• Indicar, se for o caso, que tem intenção de participar de atividades do PAE e de se inscrever em editais do
PEEG; expressar, se for o caso, como seria benéfico realizar atividades de monitoria em sua área.... Continua



• Indicar, se for o caso, que nos próximos cinco anos pretende elaborar propostas voltadas para a
qualificação do ensino de graduação de modo a valorizar habilitações de Grego, Latim e/ou
Português;

• Estudar, se for o caso, hipóteses de criação ou adaptação de disciplinas nos próximos cinco anos;
• Expressar e comentar, se for o caso, um interesse em que alunos de graduação venham a participar

de eventos acadêmicos, como ouvintes ou expositores;
• Expressar e comentar, se for o caso, disposição para aceitar estudantes intercambistas nos

próximos cinco anos.



• Indicar, se for o caso, em qual(is) programa(s) de pós-graduação vai atuar nos próximos cinco anos;
• Indicar, se for o caso, em qual(is) programa(s) de pós-graduação pretende se candidatar a um

credenciamento, nesse período;
• Em caso de estar credenciado em um programa, se considerar oportuno, de modo sintético, descrever o

programa (linhas de pesquisa, número atual de docentes, número atual de discentes, outras informações a
destacar) e indicar, quando for possível, metas estabelecidas pelo corpo docente do programa para
período, expressando como, individualmente, poderá contribuir para realizar essas metas;

• Destacar, se for o caso, quais conhecimentos específicos são necessários para atuar nesse programa, e
expressar, se for oportuno, como desenvolverá ou consolidará esses conhecimentos no período.... Continua



• Indicar, se for o caso, o número estimado de disciplinas de pós-graduação que vai ministrar nos próximos
cinco anos; apontar, se for o caso, se essa(s) disciplina(s) ofereceria(m) perspectivas interdisciplinares ou
transdisciplinares;

• Indicar, se for o caso, se existe um planejamento definido para atuar como professor visitante em um
programa de pós-graduação em outra universidade e, em caso positivo, descrever esse planejamento de
modo sintético;

• Explicar como, na(s) disciplina(s) de pós-graduação ministradas nos próximos cinco anos, planeja articular o
ensino com suas atividades de pesquisa, graduação e cultura e extensão; explicar de que maneiras as
reflexões de pesquisa beneficiam a qualidade de suas aulas;

• Indicar, se for o caso, que pretende estimular pesquisadores de outras universidades a atuarem junto ao
programa de pós-graduação no período.



• Indicar, se for o caso, se atualmente tem um projeto de pesquisa cujo desenvolvimento se estenderá nos
próximos anos; em caso positivo, transcrever o título; resumir o projeto, com ênfase no que está planejado
para os próximos anos; quando for projeto financiado, indicar a agência de fomento; indicar, quando
oportuno, colaboradores e orientandos envolvidos; caso tenha mais de um projeto, redigir os mesmos
elementos para cada um deles;

• Indicar, se for o caso, um projeto de pesquisa que ainda não tenha iniciado, que pretende desenvolver
dentro dos próximos cinco anos; transcrever o título, resumir o projeto; quando for o caso, indicar que será
feita uma solicitação a agência(s) de fomento; indicar, quando oportuno, colaboradores e orientandos
envolvidos; caso tenha mais de um projeto, redigir os mesmos elementos para cada um deles.... Continua



• Indicar, se for o caso, de qual(is) grupo(s) de pesquisa pretende participar nos próximos cinco anos; indicar,
quando for o caso, se atua ou vai atuar como coordenador(a) de um grupo; descrever o(s) grupo(s) e, se for
possível, resumir o planejamento para os próximos anos; indicar, quando for oportuno, que o grupo está
registrado no Diretório do Grupos de Pesquisa do CNPq e registrar a página; comentar, se for o caso, a
atuação de orientandos em grupo de pesquisa;

• Levando em conta especificamente o(s) resumo(s) do(s) projeto(s) indicados, explicar como planeja
articular, as atividades de pesquisa na graduação, pós-graduação e cultura e extensão;

• Apresentar, se for o caso, disponibilidade para organizar eventos sobre temas de pesquisa, nos próximos
cinco anos; em caso positivo, se possível, expor um planejamento resumido.... Continua



• Indicar disposição para orientar pesquisas de iniciação científica, com uma expectativa de número de
alunos nos próximos cinco anos; expressar, se for o caso, intenção de participar de programas PIBIC
e/ou PUB; descrever, se for o caso, um planejamento de participação de alunos de graduação em seu
grupo de pesquisa; [Observação: esse ponto retoma um item apresentado no campo de Graduação; é
oportuno que ele seja comentado com ênfases ou sob ângulos diferentes, evitando repetição ou
redundância entre esses campos]

• Indicar, se for o caso, que está aberto a atuar como supervisor de pós-doutorado no período;
• Indicar, se for o caso, se tem bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq, com período de vigência e

nível;
• Indicar, se for o caso, se tem no presente apoio de agência(s) de fomento para projeto(s) de pesquisa

em andamento.



Neste campo, podem ser litadas as atividades que constam na Resolução 5940, a partir do Artigo 4º (p. 2-4)
(http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5940-de-26-de-julho-de-2011). Dentre as atividades,
listar, por exemplo:
• Cursos de especialização (dentro ou fora da USP);

• Cursos de aperfeiçoamento (dentro ou fora da USP);

• Cursos de atualização (dentro ou fora da USP);

• Cursos de difusão (dentro ou fora da USP);

• Orientações ou coorientações em programas de pós-graduação fora da USP;

• Cursos, independentemente da duração e em qualquer nível de formação, fora da USP;

• Participação em bancas de concursos ou seleção de entrada ou progressão fora da USP;

• Participação em bancas de qualificações e defesas fora da USP.... Continua

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5940-de-26-de-julho-de-2011


• Indicar, caso atue junto ao Centro Interdepartamental de Línguas, ao Centro de Estudos das Literaturas e

Culturas de Língua Portuguesa e/ou do Centro Angel Rama, se tem interesse em continuar com essa

atuação nos próximos cinco anos, descrevendo as formas de atuação;

• Indicar, se for o caso, interesse em promover cursos de extensão nos próximos cinco anos; em caso

positivo, se for possível, apresentar informações específicas a esse respeito;

• Indicar, se for o caso, interesse em promover atividades de extensão voltadas especificamente para

professores da educação básica, nos próximos cinco anos; em caso positivo, se for possível, apresentar

informações específicas a esse respeito

• Indicar, se for o caso, interesse em, quando ocorrer convites, conceder entrevistas ou realizar depoimentos

a respeito de temas acadêmicos.... Continua



• Indicar, se for o caso, interesse especificamente em promover atividades de extensão fora do espaço da
Universidade nos próximos cinco anos; em caso positivo, se for possível, apresentar informações
específicas a esse respeito;

• Indicar, se for o caso, interesse em realizar atividades de consultoria, como emissão de pareceres para
agências de fomento e periódicos, ou atender demandas similares, nesse período;

• Indicar, se for o caso, interesse em realizar atividades editoriais de caráter acadêmico (em livros ou
periódicos) ao longo desse período;

• Indicar, se for o caso, interesse em realizar atividades midiáticas de caráter acadêmico (como colunas em
revistas ou jornais, elaboração de websites ou atividades similares) ao longo desse período.



• Afirmar, se for o caso, interesse em acompanhar abertura de editais e outras oportunidades referentes a
cooperação nacional e/ou internacional, incluindo as informações divulgadas pela Cooperação Internacional
da FFLCH e pela AUCANI-USP;

• Explicitar, se for o caso, quais tipos de atividades de nacionalização e/ou internacionalização teria interesse
em desenvolver nos próximos cinco anos;

• Indicar, se for o caso, disponibilidade para receber estudantes estrangeiros como matriculados em suas
disciplinas de graduação e/ou pós-graduação nesse período;

• Indicar, se for o caso, interesse em estabelecer ou consolidar convênios com outras universidades no Brasil
e/ou em outros países;

• Apresentar, se for o caso, hipóteses específicas de atividades de nacionalização e/ou internacionalização que
poderia desenvolver, no âmbito do Departamento, nos próximos cinco anos; se for possível, apresentar
informações específicas a esse respeito.... Continua



• Apresentar, se for o caso, informações sobre planejamentos de cooperação, para implementação dentro dos
próximos cinco anos, com centros de estudo e pesquisa em língua portuguesa, letras clássicas e/ou
literaturas de língua portuguesa em universidades de outros países, inclusive proposições voltadas para a
consolidação desses centros; se for possível, apresentar informações específicas a esse respeito;

• Indicar interesse em participar, se for o caso, de debates junto ao Departamento e à Faculdade, se forem
promovidos nesse período, a respeito de ações de nacionalização e/ou internacionalização, e dos critérios
para sua avaliação pela CAPES;

• Explicitar interesse, se for o caso, em promover a vinda de docentes estrangeiros para atividades de ensino e
pesquisa junto ao DLCV, nos próximos cinco anos; se for possível, apresentar informações específicas a esse
respeito.... Continua



• Indicar interesse em participar, se for o caso, de debates a respeito das especificidades das condições de
inserção internacional de pesquisas nas áreas com que o Departamento trabalha, levando em conta que o
Brasil é o país em que existe a maior quantidade de atividades de pesquisa sobre língua portuguesa e
literaturas de língua portuguesa;

• Indicar, se for o caso, interesse em realizar nos próximos cinco anos um pós-doutorado em uma universidade
brasileira ou estrangeira; se for possível, apresentar informações específicas a esse respeito;

• Indicar, se for o caso, informações sobre perspectivas de atuação como professor(a) visitante em uma
universidade brasileira ou estrangeira; se for possível, apresentar informações específicas a esse respeito....
Continua



• Indicar, se for o caso, que pretende estabelecer relações acadêmicas com outras universidades, nacionais ou
estrangeiras, para coorientação, intercâmbio de docentes e discentes, participação como membro editorial
de revistas científicas, atuação como parecerista de revistas acadêmicas, coorganização de eventos científicos
com universidades parceiras [Obs: estas três últimas atividades também podem configurar como atividades
de extensão);

• Indicar, se for o caso, que pretende formular convites para professores visitantes de universidades nacionais
e estrangeiras, a fim de debater projetos de pesquisa de orientandos, participar de bancas e mesas-
redondas.



• Apresentar informações sobre atividades de orientação em iniciação científica, mestrado e/ou doutorado,
ou supervisão de pós-doutorado, que já tenham iniciado e estejam em andamento, incluindo quantidades
de orientandos, bolsas (quando for o caso), temas de pesquisa (se for oportuno especificar) e previsão de
conclusão;

• Apresentar estimativas de início, ao longo dos próximos cinco anos, de novas orientações em iniciação
científica, mestrado e/ou doutorado, incluindo uma hipótese de estimativa de quantos alunos novos
poderiam ser orientados em cada nível; se for oportuno, indicar linhas de pesquisa nas quais esses alunos
situariam seus respectivos projetos;

• Indicar, se for o caso, perspectivas de inserção de orientandos em grupos de pesquisa;
• Indicar, se for o caso, perspectivas de realização, nesse período, de atividades com participação de

orientandos (como reuniões de grupo, seminários ou outras); se for possível, especificar informações a
respeito.



• Indicar que pretende participar do conselho departamental, da congregação, das comissões estatutárias e
demais comissões ad hoc, conselhos de centros e de outros setores da Universidade;

• Indicar, se for o caso, que pretende atuar na coordenação de área, coordenação, vice-coordenação, ou como
membro da comissão coordenadora de um Programa de PÓS-GRADUAÇÃO;

• Indicar, se for o caso, que pretende atuar na chefia e vice-chefia do Departamento ou de outras instâncias
administrativas da Universidade.



Este campo pode ser usado para registrar informações que não foram apresentadas em nenhum dos campos
anteriores, que sejam relevantes para o planejamento de atividades para os próximos cinco anos. Sugestões:
indicar áreas de conhecimento ou campos de pesquisa em que ainda não atuou, mas planeja atuar, explicando
as razões para o interesse por esses campos ou áreas; explicitar, se for o caso, que planeja desenvolver
atividades referentes à memória do Departamento e/ou especificamente de sua área de atuação, contribuindo
para a sua valorização e visibilidade; indicar, se for o caso, nomes específicos de pesquisadores e/ou
instituições com as quais será criada ou consolidada parceria acadêmica, comentando, se possível, a relevância
desses pesquisadores para a área de atuação. Outras informações, além das sugeridas, podem ser incluídas
nesse campo, em razão de especificidades individuais de cada docente.



Considerar os campos Ensino de Graduação, Ensino de Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão,
Nacionalização e Internacionalização, Orientação e Gestão Universitária. Se tiver interesse em acentuar um
desses campos em seu planejamento, se for o caso, escolher, entre os elementos apresentados em um desses
campos, aqueles que, individualmente, pretende priorizar nos próximos cinco anos; explicar, em acordo com a
escolha, como planeja organizar suas atividades de modo a viabilizar, em termos de tempo disponível e
condições necessárias, uma dedicação a esses elementos (sem contrariar o perfil do regime RDIDP); quando
forem necessários recursos específicos, apoios materiais ou outros que não estão imediatamente disponíveis
na universidade, comentar como essas demandas poderiam ser resolvidas. Comentar, em sua opinião, por que
a priorização desses elementos de um campo será importante para consolidar sua adequação ao que está
exposto no campo do perfil docente. Complementarmente, se for o caso, fazer referência a elementos
expostos em outros campos do formulário que estão diretamente associados aos escolhidos.



O espaço pode ser usado para: (a) registrar informações que não correspondem de modo exato a nenhum dos campos anteriores; (b)
incluir informações complementares sobre um dos campos, quando este teve o espaço total ocupado no formulário. Sugestões: detalhar
planejamentos de ações de longa duração que se referem simultaneamente a dois ou mais campos, previstas para os próximos cinco
anos; indicar, se for o caso, planejamento de atuação em gestão fora da USP, em associações científicas na área de atuação e/ou em
comissões de área em agências de fomento. Outras informações, além das sugeridas, podem ser incluídas nesse campo, em razão de
especificidades individuais de cada docente. Lembrete: As informações devem estar em arquivo a ser anexado neste campo.


