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CERTIDÃO 
 
 
 

 Certifico ter recebido, por mensagens eletrônicas, cópia da 

Portaria Interna GR nº 69/2021, de 17.03.2021, e da capa do processo 

instaurado, e dou ciência, nesta data, de minha designação como secretária da 

Comissão Disciplinar. Nada mais havendo, por ser verdade, dou fé. 

 

São Paulo, 19 de março de 2021.. 

 

JJaannee  AAddéélliiaa  ddaa  SSiillvvaa  
Secretária da Comissão Disciplinar 

 
 
 
 







 

U N I V E R S I D A D E  D E  S Ã O  P A U L O  

 
 

Processo Administrativo Disciplinar nº 2021.1.4127.1.6 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

CERTIDÃO DE JUNTADA 
 
 
 

 Certifico ter juntado, nesta data, para instrução dos presentes 

autos, cópia integral do processo nº 2021.1.1286.1.6. Nada mais havendo, por 

ser verdade, dou fé. 

 

São Paulo, 22 de março de 2021.. 

 

JJaannee  AAddéélliiaa  ddaa  SSiillvvaa  
Secretária da Comissão Disciplinar 
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CP. OF.015/2021 
CFS/jas 

São Paulo, 22 de março de 2021. 
 
 
 
Ilma. Sra.  
MMAARRII  KKAAJJIIOOKKAA  PPAANNTTUUFFFFII  
Chefe do Serviço de Assentamentos (SVASSEN) 
Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar nº 2021.1.4127.1.6 
 
 
Prezada Senhora, 
 
 

 

 Por ordem do Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Presidente da 

Comissão Disciplinar designada pela Portaria Interna GR nº 69/2021, de 

17.03.2021, da lavra do Magnifíco Reitor da Universidade de São Paulo (cópia 

anexa), solicitamos a V.Sa. certidão de vida funcional atualizada do docente Prof. 

Dr. LUIS FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES, nº USP 10653522, 

docente lotado no Departamento de Química Fundamental do Instituto de 

Química desta Universidade, em cumprimento ao artigo 301 da Lei 10.261/68, e 

ao artigo 196 do Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo (ESU). 

 Solicitamos a gentileza de encarminhar o documento acima 

digitalizado via e-mail, através do endereço eletrônico da Secretária da Comissão, 

janeadelia@usp.br, uma vez que esta Comissão se encontra atualmente em 

teletrabalho. 

Atenciosamente, 
 

 

JJaannee  AAddéélliiaa  ddaa  SSiillvvaa  
Secretária da Comissão Disciplinar 

 

 









Jane Adelia da Silva <janeadelia@usp.br> 

Fwd: PAD docente IQ - infringência RDIDP - processo nr. 2021.1.4127.1.6 
1 mensagem 

Jane Adelia da Silva <janeadelia@usp.br> 24 de março de 2021 18:28 
Para: cfsantos <cfsantos@fob.usp.br>, "Prof. Marcelo Mulato - FFCLRP - USP" <mulato@usp.br>, Durval Dourado Neto 
<ddourado@usp.br> 

Prezados Professores Carlos Santos, Marcelo Mulato e Durval Dourado, boa tarde. 

CONFIRMADA reunião on-line para instalação dos trabalhos desta Comissão Disciplinar para o dia 2 5/março (quinta-feira), às 
13h15min. 
Informarei na sequência o link para acesso a essa reunião. 
Agradeço a atenção de todos e me mantenho à disposição da Comissão para o que couber. 
Atenciosamente. 
Jane. 
Secretária da Comissão Disciplinar. 

Jane Adélia da Silva 
Secretária de Superintendência 

SEF - Superintendência do Espaço Físico da USP 

(11) 3091.2400 / 3091.3108 I e-mail: janeadelia@usp.br 

Em teletrabalho: Celular/WhatsApp: (11) 99495.1555 
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ATA DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS  
DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

 
Em 25 de março de 2021, às 13h15min, através de videoconferência, reuniu-se a 
Comissão Disciplinar constituída pelos servidores designados pela Portaria Interna GR 
nº 69/2021, de 17 de março de 2021, da lavra do Prof. Dr. Vahan Agopyan, Magnífico 
Reitor da Universidade de São Paulo, de fls. 02/03, face ao Prof. Dr. LUÍS 
FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES, docente lotado no Departamento de Química 
Fundamental do Instituto de Química da USP, contratado sob o regime RDIDP, que, em 
tese, referente docente teria participado de processo seletivo e posteriormente entrado 
em exercício na função temporária de Médico Clínico Geral junto ao Hospital de 
Campanha da Zona Leste, em Porto Velho/RO, sem ter aguardado os trâmites para 
desligamento de suas funções junto a esta Universidade,  ficando sujeito à penalidade de 
demissão, na forma do art. 251, inciso V, da Lei Estadual l0.261/68. Presentes todos os 
seus membros, que informaram não terem impedimentos legais para participar da 
presente Comissão. Após vários comentários, foi deliberado: 1) juntar aos autos o ofício 
GR/CIRC/293, de 02.10.2020, que viabiliza a instauração de novos PADs e autoriza a 
realização de reuniões telepresenciais no âmbito desta Universidade; 2) solicitar à 
PG/USP cópia do parecer PG.P.37133/2021 citado nos considerando da Portaria, que 
será juntado ao presente processo para instrução dos autos; 3) aguardar o recebimento, e 
juntar aos autos, da Certidão de vida funcional do docente processado solicitada ao 
SVASSEN/DRH, conforme ofício CP.015/2021, de 22.03.2021, fls. 56/58; 4) oficiar o 
Gabinete do M. Reitor, solicitando a suspensão do prazo do presente procedimento, em 
virtude da antecipação de feriados a partir de 26.03.2021, conforme Ofício Circular 
GR/38/2021, de 22.03.2021, e Decreto Municipal nº 60.131, de 18/03/2021, e de 
posterior período de férias de membro desta Comissão, retomando-se os trabalhos a 
partir de 26.04.2021; 5) CITAR, conforme art. 278 da Lei 10.261/68, o docente 
processado para prestar depoimento, através de reunião on-line, designando-se a data de 
27.04.2021, terça-feira, às 14h00, determinando-se à Secretária a expedição da 
documentação necessária. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, 
às 15h30min, saindo cientes todos os presentes. Eu, Jane Adélia da Silva, 
_____________________, secretariei, digitei e subscrevi. 

 
 

PPrrooff..  DDrr..  CCAARRLLOOSS  FFEERREEIIRRAA  DDOOSS  SSAANNTTOOSS  
Presidente da Comissão Disciplinar 

 
PPrrooff..  DDrr..  DDUURRVVAALL  DDOOUURRAADDOO  NNEETTOO  

Membro da Comissão Disciplinar 
 

PPrrooff..  DDrr..  MMAARRCCEELLOO  MMUULLAATTOO  
Membro da Comissão Disciplinar 







Jane Adelia da Silva <janeadelia@usp.br> 

Fwd: PAD docente IQ-infringência RDIDP - processo 2021.1.4127.1.6 
1 mensagem 

pgusppessoal USP <pgusppessoal@usp.br> 25 de março de 2021 11:50 
Para: "Sec. Jane Adélia da Silva" <janeadelia@usp.br> 
Cc: "Dr. Omar Hong Koh" <omarkoh@usp.br>, "Dr. Marcelo Buczek Bittar" <mbittar@usp.br> 

Prezada Jane, bom dia, 
Conforme solicitado, segue o Parecer PG.P. 37133/2021. 
Atenciosamente, 

Maria Aparecida da Silva 
Secretária 
Procuradoria Consultiva de Pessoal Docente e Técnico-Adm. 

Procuradoria Geral da USP 

Rua da Reitoria, 374, 2º andar, Ala sul, São Paulo-SP 

CELULAR: 11-97484-0499 

---------- Forwarded message --------- 
De: Omar Hong Koh <omarkoh@usp.br> 
Date: qui., 25 de mar. de 2021 às 11:25 
Subject: Fwd: PAD docente IQ-infringência RDIDP - processo 2021.1.4127.1.6 
To: PG USP Pessoal <pgusppessoal@usp.br> 

Cida, bom dia, 
peço a gentileza de enviar o parecer solicitado à Jane. 
Obrigado, 

Omar Hong Koh 
Procurador da Universidade de São Paulo-USP 
Procuradoria Consultiva de Pessoal Docente e Técnico-Adm. 

Procuradoria Geral da USP 

Rua da Reitoria, 374, 2º andar, Ala sul, Sala 252, São Paulo-SP 

+55 11 2648-0017 | omarkoh@usp.br | www.pgusp.usp.br 

**Este e-mail pode conter informações sigilosas/privilegiadas protegidas por Lei. Caso não seja o destinatário 

ou a pessoa autorizada a recebê-lo, não deve divulgar as informações nele contidas, sob pena de responder 

por eventuais danos** 

---------- Forwarded message --------- 
De: Marcelo Buczek Bittar <mbittar@usp.br> 
Date: qui., 25 de mar. de 2021 às 11:09 
Subject: Re: PAD docente IQ-infringência RDIDP - processo 2021.1.4127.1.6 
To: Jane Adelia da Silva <janeadelia@usp.br>, Omar Hong Koh <omarkoh@usp.br> 

Bom dia Jane, 
Bom dia Omar 

Entendo que, neste caso, o parecer é parte dos considerandos da portaria e deveria ter uma cópia acompanhando. 
Peço ao colega Dr. Omar, que nos lê, a gentileza de verificar a possibilidade de encaminhar uma cópia diretamente à Comissão. 
Att 
Dr. Marcelo Buczek Bittar 
Procurador Chefe 
Procuradoria Disciplinar 

Livre de vírus. www.avast.com. 

Parecer PG.P. 37133-2021.pdf 
2267 
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CP.OF.021/2021 
CFS/jas 

São Paulo, 25 de março de 2021. 
 
 
Exmo. Sr. 
PPrrooffeessssoorr  DDoouuttoorr  VVAAHHAANN  AAGGOOPPYYAANN  
Magnífico Reitor da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Rua da Reitoria, 374, Cidade Universitária campus Butantã 
Nesta 
 
 
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar nº 2021.1.4127.1.6 
 
 
Magnífico Reitor, 
 
 
 

  Por ordem do Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Presidente 

da Comissão Disciplinar designada pela Portaria Interna nº 69/2021, de 17.03.2021, 

lavrada pelo Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo (cópia anexa), face ao 

docente Prof. Dr. Luís Francisco Moreira Gonçalves, lotado no Instituto de Química 

desta Universidade, vimos solicitar a suspensão do prazo do presente procedimento a 

partir da presente data, em virtude da antecipação de feriados a partir de 26.03.2021, 

conforme Ofício Circular GR/38/2021, de 22.03.2021, e Decreto Municipal nº 60.131, 

de 18/03/2021 (cópias anexas), bem como de férias de membro desta Comissão a partir 

de 01.04.2021, com retomada dos trabalhos a partir de 26 de abril de 2021. 

 Agradecendo antecipadamente atenção de Vossa Magnificência, 

expressamos nossos sentimentos de elevada estima e consideração. 

 
 

Respeitosamente 
 
 

Jane Adélia da Silva 
Secretária da Comissão Disciplinar 

 







Rua da Reitoria, 374  Cidade Universitária  05508-220  São Paulo  SP  Brasil 
Tel.: (55-11) 3091-3500 / 3091-3501 

GABINETE 
DO 

REITOR 

São Paulo, 22 de março de 2021. 
 
 
 
GR/CIRC/38 
 
 
 
 
Senhor(a) Dirigente 
 
 

Por solicitação do Departamento de Recursos Humanos, tendo 

em vista que o Município de São Paulo, por meio do Decreto nº 60.131, de 18/03/2021, 

publicado em 19/03/2021, antecipou os feriados de Corpus Christi e do Dia da 

Consciência Negra do ano de 2021, bem como os feriados do Aniversário de São Paulo, 

de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2022, informo que fica 

suspenso o expediente nas Unidades/Órgãos da Capital nos dias 26, 29, 30 e 31 de 

março e 1º de abril de 2021. 

Em virtude de alterações anteriores e da antecipação do feriado 

de Corpus Christi deste ano, para a Capital não haverá a ponte do dia 04/06/2021 

prevista no Ofício GR/CIRC/330/2020, motivo pelo qual o total de horas a ser 

compensado pelos servidores das respectivas Unidades/Órgãos passa a ser de 8 horas, 

conforme tabela atualizada anexa. 

As Unidades/Órgãos com atividades estritamente essenciais e de 

interesse público também poderão, a critério de seus Dirigentes e em caráter 

excepcional, estabelecer o horário de funcionamento nessas datas, respeitados os 

protocolos de biossegurança definidos no Plano USP para atividades presenciais. 

Solicito a V.Sa. que seja dada ciência do teor deste Ofício aos 

servidores de sua Unidade/Órgão, e aproveito a oportunidade para agradecer seu apoio e 

sua colaboração. 
 
 
 
 

Vahan Agopyan 
Reitor 

 
 
 
 



Rua da Reitoria, 374  Cidade Universitária  05508-220  São Paulo  SP  Brasil 
Tel.: (55-11) 3091-3500 / 3091-3501 

GABINETE 
DO 

REITOR 

ANEXO
(Ofício GR/CIRC/38/2021) 

Considerando: 

 o Ofício GR/CIRC/347/2020, referente à suspensão do expediente nos dias 24, 28, 29, 30 e 

31/12/2020;  

 o Ofício GR/8/2021, que determinou expediente normal nos dias 15, 16 e 17/02/2021 

(Carnaval); e  

 o Decreto nº 60.131, de 18/03/2021, publicado em 19/03/2021, que antecipou no município 

de São Paulo (Capital) os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano 

de 2021, bem como os feriados do Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da 

Consciência Negra do ano de 2022, suspendendo o expediente nos dias 26, 29, 30 e 31 de 

março e 1º de abril de 2021; 

o item III. HORAS A SEREM COMPENSADAS (2020/2021) do Ofício GR/CIRC/330/2020 

foi atualizado conforme quadro abaixo: 

 

Município 
Nº de horas até 

30/09/2021 

Datas correspondentes às pontes 

2020 2021 

Anhembi 24 horas 16/04, 04/06 e 06/09 

Araraquara 16 horas  04/06 e 06/09 

Bauru 16 horas 04/06 e 06/09 

Cananéia 32 horas  04/06, 25/06, 13/08 e 06/09 

Cássia dos Coqueiros 32 horas  19/02, 04/06, 28/06 e 06/09 

Cubatão  16 horas  04/06 e 06/09 

Itatinga  24 horas  04/06, 25/06 e 06/09 

Itu 24 horas  01/02, 04/06 e 06/09 

Jaú 16 horas  04/06 e 06/09 

Lorena 16 horas  04/06 e 06/09 

Monte Negro/RO 16 horas  04/06 e 06/09 

Pariquera-Açu 24 horas  04/06, 28/06 e 06/09 

Piracicaba 24 horas 07/12 04/06 e 06/09 

Piraju 16 horas  04/06 e 06/09 

Pirassununga 24 horas 07/12 04/06 e 06/09 

Ribeirão Preto 16 horas  04/06 e 06/09 

Salesópolis 16 horas  04/06 e 06/09 

Santos 24 horas  25/01, 04/06 e 06/09 

São Carlos 24 horas 03/11 04/06 e 06/09 

São Paulo 8 horas  06/09 

São Sebastião 24 horas  15/03, 04/06 e 06/09 

Ubatuba 40 horas 29/10(*) 04/06, 28/06, 06/09 e 13/09 

Valinhos 16 horas  04/06 e 06/09 

(*) Ponte gerada devido à alteração do ponto facultativo do dia 28/10/2020 para 30/10/2020, conforme 

Ofício GVR/CIRC/10/2020. 



Decreto Nº 60131 DE 18/03/2021 
 

  Publicado no DOM - São Paulo em 19 mar 2021 

 

 

Regulamenta o artigo 3º da Lei nº 17.341 , de 18 de maio de 2020, para o fim de antecipar 

os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados 

do Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 

2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021, e dá outras 

providências. 

 

Bruno Covas, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, 

Decreta: 

Art. 1º Ficam antecipados para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021 os 

feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados do 

Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 

2022, previstos no artigo 10 da Lei nº 14.485 , de 19 de julho de 2007, conforme 

autorizado pelo artigo 3º da Lei nº 17.341 , de 18 de maio de 2020. 

Art. 2º O disposto no artigo 1º deste decreto não se aplica às unidades de saúde, 

segurança urbana, assistência social e do serviço funerário, além de outras atividades que 

não possam sofrer descontinuidade. 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de março de 2021, 468º da 

fundação de São Paulo. 

BRUNO COVAS, PREFEITO 

JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRÍPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil 

EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça 

RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário de Governo Municipal 

Publicado na Secretaria de Governo Municipal, em 18 de março de 2021. 
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São Paulo, 25 de março de 2021. 
 
 
Ilmo. Sr. 
PPRROOFF..  DDRR..  LLUUÍÍSS  FFRRAANNCCIISSCCOO  MMOORREEIIRRAA  GGOONNÇÇAALLVVEESS  
Docente  Departamento de Química Fundamental do 
INSTITUTO DE QUÍMICZ da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Rua Prof. Lineu Prestes, 748, Cidade Universitária campus Butantã 
São Paulo, SP  (telefone USP:30 91.2165  E-mail: lmgoncalves@iq.usp.br ) 
 
 
 

C I T A Ç Ã O  
 
 
 
 
 Por ordem do Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Presidente da 
Comissão Disciplinar designada pela Portaria Interna nº 69/2021, de 17.03.2021, 
lavrada pelo Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo (cópia anexa), face 
aos atos imputados, em tese, a Vossa Senhoria, sujeitando-o, portanto, à 
penalidade indicada na Portaria referida, e nos termos do art. 278, § 1º, da Lei nº  
10.261/68, de 28.10.1968, vimos CITÁ-LO para comparecer perante a Comissão 
Disciplinar em reunião on-line a ser realizada em 27 de abril de 2021 (terça-
feira), às 14h00, quando será colhido seu depoimento, podendo se fazer 
acompanhar de um Advogado, legalmente constituído. 

 Informamos que segue anexo cópia integral digitalizada do 
processo em pauta e que o link para acesso à reunião on-line acima designada será 
encaminhado a Vossa Senhoria oportunamente. 

 Cumpre-nos informar que Vossa Senhoria poderá apresentar sua 
Defesa Prévia, no prazo de 03 (três) dias úteis após a data da oitiva acima 
designada (art. 278, § 1º, inc. 5, da Lei 10.261/68, de 20.10.1968), podendo 
indicar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, devidamente 
nomeadas e qualificadas, a qual deverá ser enviada digitalmente através do e-mail 
da Secretária da Comissão (janeadelia@usp.br), à atenção do Presidente da 
Comissão Disciplinar. Fica consignado, ainda, que eventuais testemunhas 
arroladas na Defesa Prévia deverão comparecer perante a Comissão 
independentemente de intimação, conforme art. 287, da Lei nº 10.261/68, de 
20.10.1968, em data e horário a serem oportunamente agendados e informados. 
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 Salientamos ainda que toda e qualquer comunicação da parte de 
Vossa Senhoria ou de seu Advogado legalmente constituído deverá ser 
encaminhada digitalmente através do endereço eletrônico da Secretária da 
Comissão Disciplinar, janeadelia@usp.br.   

 
Atenciosamente 

 
JJAANNEE  AADDÉÉLLIIAA  DDAA  SSIILLVVAA  

Secretária da Comissão Disciplinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos:  Portaria nº 69/2021, de 17.03.2021 
 Cópia integral digitalizada do processo nº 2021.1.4127.1.6 
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CERTIDÃO DE CONFERENCIA DE PÁGINAS 
 
 
 
 
 
 
 Certifico ter conferido, nesta data, a numeração do 

presente processo, com folhas sequenciais de 01 a 87, incluindo a da 

presente certidão. Nada mais havendo, por ser verdade, dou fé. 

 
 
 

São Paulo, 25 de março de 2021. 
 
 
 

Jane Adélia da Silva 
Secretária da Comissão Disciplinar 

 
 

Fl. 87 
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CERTIDÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 Certifico ter recebido e juntado aos autos, nesta data, 

mensagem eletrônica enviada pelo docente processado encaminhando cópia 

de mensagem eletrônica, de 07.04.2021, por ele recebida do Departamento 

de Química Fundamental do IQ/USP, contendo os seguintes documentos: 

a) Ofício QFL/112021/IQ/060421, de 06.04.2021, do Chefe do Depto. De 

Química Fundamental para o M. Reitor; 

b) Parecer, de 09.02.2021, 2º Relatório Anual de Atividades referente ao 

período 28/04/2018 - 08/01/2021  Prof. Dr. Luís Francisco Moreira 

Gonçalves; 

c) Ofício QFL/072021/IQ/220221, de 22.02.2021, do Chefe do Depto de 

Química Fundamental para o Diretor do IQ, assunto: Apelo do Conselho 

de Departamento de Química Fundamental pela regularização da situação 

do Dr. Luís Francisco Moreira Gonçalves. 

 Nada mais havendo, por ser verdade, dou fé. 

 
São Paulo, 08 de abril de 2021. 

 
 
 

Jane Adélia da Silva 
Secretária da Comissão Disciplinar 

 
 

Fl  94 









INTERESSADO: Prof. Dr. Luís Francisco Moreira Gonçalves
ASSUNTO: 2º Relatório Anual de Atividades referente ao período 28/04/2018 – 
08/01/2021 

PARECER  

O segundo relatório do Prof. Luís Francisco Moreira Gonçalves descreve suas 

atividades acadêmicas e sua produção nos últimos 03 anos como docente junto ao 

Instituto de Química. A produção científica com predomínio em materiais 

eletropoliméricos é bastante expressiva, traduzida em 27 artigos científicos publicados 

em periódicos de bom nível, sendo um número expressivo como autor de 

correspondência. Teve um projeto Jovem Pesquisador (FAPESP) aprovado em 2018 e 

Auxílios para Pesquisador Visitante para estágio no Exterior (King´s College London) 

e Auxílio para Organização de Reunião Científica. Submeteu solicitação para Bolsa de 

Produtividade (CNPq), que apesar de não ter sido contemplada, denota seus anseios 

pelo crescimento acadêmico. Sua rede de colaboradores é bastante ampla, incluindo 

pesquisadores brasileiros, sendo 03 do IQUSP (Thiago R. L. C. da Paixão, Pedro 

Vidinha Gomes e Ataualpa A. C. Braga) e de vários países (Portugal, Reino Unido, 

República Checa e China). A divulgação de seus trabalhos é bastante notória com 

apresentação de seminários e conferências em diversos eventos científicos. Destacam-

se ainda um prêmio internacional de melhor pôster, duas patentes obtidas em Portugal, 

uma em submissão, e duas patentes licenciadas.  

Sua atividade docente envolveu as disciplinas de Graduação QFL1212 

(Química Analítica II; 2018), QFL0230 (Química Analítica, 2018, 2020, 2021), QFL 

1313 (Química Analítica III, 2018 e 2019), QFL 1201 (Química Analítica Instrumental, 

2019), QFL 2201 (Química Analítica, 2020, 2021), QFL 0606 (Fundamentos da 

Química para Física (2021) e QFL 0238 (Química Analítica Instrumental, 2021). Teve 

desempenho considerado bastante positivo registrado pelos relatórios PADIQ. Em 

ensino na Pós-Graduação, contribuiu com as QFL 5939 (Tópicos Avançados de 



Química I, 4 vezes), QFL 5940 (Tópicos Avançados de Química II, 4 vezes), QFL 

5941 (Tópicos Avançados de Química III, 4 vezes), QFL 5942 (Tópicos Avançados 

de Química IV, 3 vezes) e QFL1505 - Sensores Químicos e Biossensores, 2 vezes).  

Orientou 04 alunos de IC e está orientando outros 06, todos com bolsas de 

estudos (02 FAPESP), além de 01 aluno de mestrado e 01 de doutorado.  

Participou de Atividades de Extensão quando ministrou uma palestra para 

público geral e contribuiu como avaliador de 03 eventos do SICUSP e de um Simpósio 

sobre transferência de tecnologia (SIMPECTT). Tem contribuído em assessoria ad hoc 

junto à FAPESP e Fundação Araucária, tem atuado como Editor da Frontiers in 

Sensors, como editor de números especiais da Nanomaterials e Current Opinion in 

Electrochemistry, além de participar como revisor de inúmeros periódicos (50 revistas 

científicas). Finalmente, em Atividades de Gestão Universitária participou como 

Membro Suplente da CCP e é membro titular da Congregação do IQ (2020-2022).   

Diante o exposto, considera-se o desempenho acadêmico do Prof. Moreira 

bastante satisfatório e que tem culminado na consolidação de sua linha de pesquisa em 

materiais eletroativos. Sua dedicação em Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como em 

gestão, atestam sua aderência institucional, de maneira que essa comissão se manifesta 

plenamente favorável à aprovação de seu relatório.    

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021. 

Prof. Dr. Fernando Rei Ornellas 

            Prof. Dr. Koiti Araki 

Profa. Dra. Marina Franco Maggi Tavares 

 Prof. Dr. Massuo Jorge Kato 
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São Paulo, 22 de fevereiro de 2021 

 

Senhor Diretor, 

Ref.: Apelo do Conselho de Departamento de Química 

Fundamental pela regularização da situação do Dr. Luís 

Francisco Moreira Gonçalves. 

 

Em 18 de fevereiro do corrente ano, na 423ª Reunião do Conselho do Departamento de Química 

Fundamental do IQ-USP, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer plenamente favorável 

exarado pela Comissão Departamental que analisou o Relatório de Atividades do docente Luís Francisco 

Moreira Gonçalves referente ao período probatório de 28/04/2018 – 08/01/2021. 

Na mesma ocasião, os conselheiros foram informados pelo Chefe do Departamento de que o 

docente – que também é médico – havia se inscrito e, posteriormente, fora convocado para atuar como 

médico em caráter emergencial para atender doentes de Covid-19 no Hospital de Campanha da Zona 

Leste de Porto Velho, em Rondônia. Entretanto, o docente se viu impedido de solicitar o afastamento 

não remunerado, visto estar em final de período probatório. 

Os membros do Conselho louvaram a iniciativa e o desprendimento do colega médico em prestar 

ajuda humanitária num momento de colapso dos sistemas de saúde de diversas cidades brasileiras, 

especialmente na Região Norte e, no caso do mencionado Hospital de Porto Velho, por falta de médicos, 

vez que se encontra equipado. 

Solidarizando-se com o Dr. Luís Gonçalves, solicitam à Congregação e à Direção do IQ-USP 

que envidem os esforços possíveis junto aos órgãos centrais da Universidade para que, considerada a 

excepcionalidade da situação de crise hospitalar imposta pelo recrudescimento da pandemia, a nobre 

opção de se voluntariar para salvar vidas durante o período emergencial – que impede o colega de 

retornar de imediato – seja levada em conta na busca de alternativa que permita regularizar a sua situação 

perante a Universidade.  

Os conselheiros reconhecem que a ausência temporária do Dr. Luís Gonçalves representa um 

ônus para o Departamento e para o Instituto, cujo quadro docente vem sendo reduzido e preenchido por 
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docentes temporários, o que prejudica a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desempenhadas pelo IQ-USP. Entretanto, ainda que a presença de cada docente seja fundamental para o 

Instituto, no atual momento de emergência sanitária a questão humanitária se impõe como prioridade, e 

os cidadãos brasileiros assolados pela Covid-19 devem ser atendidos em primeiro lugar. 

Assim sendo, os membros do Conselho, por unanimidade, apelam para que seja concedido, em 

caráter excepcional, o afastamento não remunerado solicitado pelo docente, e que seja anistiado das 

eventuais sanções administrativas por sua situação irregular decorrente desse voluntariado, haja vista a 

causa humanitária ser uma justificativa plenamente aceitável diante de um quadro com a perda de mais 

de 250 mil brasileiros e sequelas de longo prazo em milhares de outros. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Dr. Josef Wilhelm Baader 

Chefe do Depto. de Química Fundamental 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Prof. Dr. PAOLO DI MASCIO 

DD. Diretor do 

Instituto de Química 

USP 
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Processo Administrativo Disciplinar nº 2021.1.4127.1.6 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 Certifico ter recebido e juntado aos autos, nesta data, 

mensagem eletrônica enviada pela Drª Fátima Conceição Gomes, OAB/SP 

nº 416.330, Defensora do docente processado, anexando Petição, de 

19.04.2021; Procuração, de 14.04.2021; e Oficio, de 12.04.2021, do docente 

processado para o M. Reitor desta Universidade solicitando sua exoneração. 

Nada mais havendo, por ser verdade, dou fé. 

 
São Paulo, 20 de abril de 2021. 

 
 
 

Jane Adélia da Silva 
Secretária da Comissão Disciplinar 
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Porto Velho (RO), 12 de abril de 2021 
 
 
 
Caro Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo (USP) 
Professor Doutor Vahan Agopyan 
 
 

Eu, Professor Doutor Luís Francisco Moreira Gonçalves, Docente do Departamento 
de Química Fundamental (DQF) do Instituto de Química (IQ) da USP, com ingresso em 
27/04/2018, e também médico conforme Registro no CRM n.º 207387, gostaria, através 
desta missiva, pedir a minha exoneração. 
 

Começo por mencionar o artigo primeiro do Código de Ética da USP: 
 

 
Claramente, a USP não é a instituição que eu pensava que era. Não é a instituição 

que luta pela vida e por uma sociedade melhor que eu imaginava. É uma instituição que, 
num momento de enorme gravidade que a sociedade brasileira passa, optou por me atacar 
e me prejudicar em vez de me querer ajudar. Demonstrou total falta de solidariedade. 
 
           Eu acredito sim que os fins (todas as vidas salvas, e o respeito ao código de ética da 
USP, o Código ética do CFM, e a minha própria consciência) justificam os meios (não seguir 
um regulamento que não foi feito para situações de pandemia). Pensei muito nessa frase 
que li na abertura do processo administrativo, e não me faz sentido algum. É vazia de 
conteúdo e objetividade. Acho que existem, neste momento, diferenças dificilmente 
resolúveis. E, como tal, é melhor eu sair.  
 

Gostaria de afirmar, de novo, que as minhas ações foram sempre tomadas de boa-
fé, o que é claramente demonstrado pelos meus e-mails. Em algum momento visava 
prejudicar a USP, instituição à qual dediquei três anos da minha vida. É incompreensível 
para mim como, em vez de apoiarem um funcionário que em todas as avaliações teve um 
parecer muito positivo, optam por o perseguir. 
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O atendimento ao pedido de Governo de Rondônia, nada tem a ver com interesse 
financeiro, mas sim de atender um chamamento que entendo que é meu dever, enquanto 
médico, cuja profissão implica em buscar salvar vidas, fazer tudo o que for possível para 
cumprir o juramento de Hipócrates. Tanto é assim, que pedi à USP, repetidamente, uma 
licença sem vencimentos para que me fosse permitido o exercício da função de médico 
neste momento tão especial. 
             
 A cada dia no País, morrem em média mais de 3.000 (três mil pessoas), e, cada dia 
que um médico deixa de atuar no campo de batalha da COVID, contribui para o aumento 
de vidas perdidas. Eu não vim exercer medicina para substituir um outro médico, numa 
situação normal, eu vim atuar onde não existiam recursos humanos disponíveis. 

 
Ao contrário do que consta no processo que me mandaram, a minha vinda para 

aqui foi tomada de forma muito rápida, e sem esperar o adequado parecer, pois era uma 
decisão urgente. Existiam vidas que dependiam de uma vinda célere para aqui. E, de forma 
inequívoca, apesar de me sentir muito lesado, não me arrependo. A satisfação no dever 
cumprido é superior à forma como me lesaram num momento em que mais precisava de 
apoio. 
 

Apesar de ser informado de algumas dificuldades burocráticas, jamais imaginaria 
que a USP abriria um processo disciplinar para me punir por obedecer ao juramento que 
fiz da minha função de médico. Eu imaginava, vendo todos os dias, o próprio Governador 
do Estado de São Paulo falar na mídia, do dever e da prioridade de salvar vidas, que a USP, 
que tanto aparece nas reportagens, empenhada nessa batalha, não buscaria um caminho 
no entendimento da lei, para permitir que um docente médico, em regime de home office, 
pudesse socorrer os brasileiros nessa luta contra a doença? Inacreditável que ao contrário 
de procurar um caminho de solução, ordenem a abertura de um processo para me punir 
de forma tão cruel. 
 

Quando me inscrevi no CREMESP, em sessão solene e pública, jurei sobre a bandeira 
Brasileira. E, sua Constituição Federal, está presente o princípio maior é de proteger a vida: 
 

º
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º

 
Constituição Federal do Brasil, permite a acumulação do trabalho de médico e de 

Professor, dentro da compatibilidade de horários, e, como desde o início da Pandemia de 
Covid, a USP encontra-se em regime de home office , não se pode alegar incompatibilidade 
de horários. Prova disso, é que em nenhum momento, embora no Hospital de Campanha 
da Zona Leste de Porto Velho, deixei de atender algum chamado, ou alguma 
responsabilidade enquanto docente.  
 

 
 A alegação de que o estágio probatório impediria a possibilidade de qualquer 
acomodação da situação, além de todas as avaliações extremamente positivas, meu estágio 
probatório vence em 27/04/2021, portanto totalmente desarrazoada e desproporcional tal 
justificativa. É inacreditável que a USP, com seu corpo jurídico, não encontre meios à 
autorização para que um professor médico, possa atuar salvando vidas em momento de 
pandemia, concedendo-lhe uma licença, e que, ainda, utilize o fato do estágio probatório 
(praticamente cumprido) para o impedimento de tal missão. 
 
 Tenho certeza absoluta de que não cometi qualquer ato que mereça ser punido, até 
porque a própria Constituição Federal do Brasil, elenca como seu maior princípio, a Vida, e 
me garante o exercício da profissão de médico, conjuntamente com a de professor. 
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Demais normas que se apresentem contrárias a isso, merecem reforma e 
alargamento, porque não se encontram em conformidade com a Constituição Federal, e 
mais, não foram efetuadas para o momento excepcional da Pandemia, porque passa o País.  
 

Repetindo as palavras do próprio Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, ao 
lado do Governador de São Paulo, estamos em guerra contra a Covid, e situação de guerra, 
precisa de adequação das leis, e não de punição para os soldados que podem salvar vidas. 
Acompanhar diariamente a luta de inúmeras pessoas pela vida, o desgaste e sofrimento 
das famílias, dos meus colegas de trabalho, é muito triste, e ainda nessa tarefa, deparar-me 
com a preocupação e até crueldade de um processo administrativo que me imponha uma 
punição, é muito desolador, e desafiador possuir uma estrutura emocional para lidar com 
essa ameaça de punição.  

 
Dediquei anos de minha vida às funções exercidas na USP, dedicação extrema, que 

pode ser comprovada em todas as avaliações oficiais, documentos e ainda por alunos e 
colegas de trabalho, de quem tenho recebido muito apoio, nessa hora de tanta decepção. 

  
 Diante de tanta injustiça peço minha exoneração, e o devido arquivamento do 
processo Administrativo disciplinar nº 2.021.1.4127.1.6, cujo objeto além de injusto e 
descabido, se mostra ilegal, considerando-se o Princípio Fundamental da Constituição 
Federal de Proteção à Vida, e a intenção de cerceamento do exercício da Profissão de 
Médico, contrariando os dispositivos previsto na Carta Maior.  
 Acho que seria de bom-senso e demonstraria um pouco de humanidade. 
 
   

Desde já agradeço a atenção, 
 
 
 

 Os meus melhores cumprimentos, 
 
 

 
_________________________________ 

Luís Moreira Gonçalves 
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Processo Administrativo Disciplinar nº 2020.1.1667.1.9 
 
 
 
 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
 

Na qualidade de Presidente da Comissão Disciplinar designada para o 

presente processo, DECLARO ter recebido as mensagens eletrônicas encaminhadas pelo 

Prof. Dr. Luís Francisco Moreira Gonçalves, docente processado, encaminhadas para o 

endereço eletrônico da secretária desta Comissão Disciplinar, e considerando: 

- o Princípio Constitucional do CONTRADITÓRIO e DA AMPLA DEFESA, com 

fulcro no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal; 

- o Princípio Constitucional do DEVIDO PROCESSO LEGAL, com fulcro no inciso 

LIV, do art. 5º, da Constituição Federal; 

- o Princípio do Dever Jurídico de Boa Gestão Administrativa que abrange e incorpora 

em seu bojo os princípios constitucionais consagrados no Art. 37, caput, da Constituição 

Federal, em especial o princípio da IMPESSOALIDADE; 

INFORMO que todas as provas e documentos serão analisados de forma minuciosa por 

esta Comissão Disciplinar durante a instrução processual e afirmo que será oportunizada 

a ampla defesa e o contraditório, com respeito ao devido processo legal. Outrossim, a 

Comissão Disciplinar garante que o processo administrativo instaurado será conduzido 

com total imparcialidade e impessoalidade. 

Diante do exposto, REITERO todo o conteúdo da CITAÇÃO 

expedida em 25/03/2021, e que a Comissão Disciplinar aguarda o comparecimento do 

docente processado na reunião on-line a ser realizada em 27 de abril de 2021 (terça- 

feira), às 14h00, quando será colhido seu depoimento, podendo se fazer acompanhar de 

um Advogado, legalmente constituído. 

 
 

São Paulo, 20 de abril de 2021. 
 

PPRROOFF.. DDRR.. CCAARRLLOOSS FFEERRRREEIIRRAA DDOOSS SSAANNTTOOSS 
Presidente da Comissão Disciplinar 
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CERTIDÃO DE CONFERENCIA DE PÁGINAS 
 
 
 
 
 
 
 Certifico ter conferido, nesta data, a numeração do 

presente processo, com folhas sequenciais de 01 a 117, incluindo a da 

presente certidão. Nada mais havendo, por ser verdade, dou fé. 

 
 
 

São Paulo, 20 de abril de 2021. 
 
 
 

Jane Adélia da Silva 
Secretária da Comissão Disciplinar 
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