
 

 

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 01.08.2016, reuniu-se 1 

extraordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Reunião das Comissões Estatutárias, sob a presidência do Prof. 2 

Dr. Diego Antonio Falceta Gonçalves, tendo como secretária Érika R. Elias. A tabela seguinte indica os membros 3 

presentes à reunião. 4 

 5 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Membro docente eleito Anna Karenina Azevedo Martins  P André Fontan   

Membro docente eleito Luciano Vieira de Araujo  P Isabel Cristina Italiano  A 

Membro docente eleito Rodrigo Hirata Willemart  A Fernando Fagundes Ferreira  A 

Membro docente eleito Káthia Maria Honório  P Marcio Henrique da Costa  A 

Membro docente eleito Cynthia Harumy W. Correa P Claudia Regina Garcia Vicentini A 

Membro docente eleito Diego Antonio Falceta  P 
 

  

Membro docente eleito Pedro Dias  P Masayuki Oka Hase A 

Membro docente eleito Reinaldo Tadeu B. Pacheco  P Marília Velardi  A  

Membro discente vacância 
 

vacância 
 Legenda: P = Presente na Reunião   /   A = Ausência Justificada na Reunião 

 Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 6 

PARTE I - EXPEDIENTE 7 

1. Comunicações da Presidência-O Professor Diego comentou sobre o Programa de Incentivo a Pós-Docs, 8 

informando que foi enviada uma minuta da resolução pela PRP e que provavelmente será aprovada na próxima 9 

Reunião do Conselho de Pesquisa, em agosto. Informou sobre o novo marco regulatório de Ciência e Tecnologia, que 10 

"tira direitos" de São Paulo e transfere para o Governo Federal. Enfatizou que devemos cobrar mais agilidade quanto às 11 

compras realizadas na EACH e irá agendar uma reunião com Marisa, Nilva, Lindon e o setor de Compras. A RTI 12 

aprovada é de aproximadamente 450.000 reais e agora estará disponível através de um cartão que virá para a Unidade 13 

em nome da Diretora, assim que o cartão estiver disponível, a verba poderá ser utilizada. Professor Diego informou 14 

sobre o ranqueamento realizado pela Comissão da Iniciação Científica para o Ensino Médio (antiga Pré-IC) e critérios 15 

de classificação PIBIC-PIBITI, elaborado por ele, Luciano Araújo, Cynthia Harumy e Tiago Francoy.  16 

2. Palavra aos membros: Professora Karenina: gostaria de agilizar as compras e orçamentos, se possível, enfatizando 17 

que deve-se gastar a RTI de forma eficiente e com critérios. Professor Pedro: acredita que o pesquisador é o grande 18 

responsável pelas Compras e seria mais interessante, ágil e fácil se os pesquisadores executassem em vez do setor de 19 

Compras. Professor Diego lembrou que existe um procedimento da Each com relação às compras, mas que 20 

conversando podem entrar em um acordo bom para todos os lados. Professor Luciano: proposta de otimização- o ideal 21 

é conversar com a Marisa e diretora e verificar se é possível alterar a tramitação das Compras. Professora Karenina: 22 

citou que a Conferência da Professora Walquiria foi cancelada devido à greve mas que será remarcada. Lembrou que 23 

ela e o Professor André aceitam sugestões de nomes para novas Conferências, debates, etc. Professor Pedro: informou 24 

que foi aceita a sugestão da Professora Káthia (Programa de atração de jovens talentos para pós-doutorandos) e que o 25 

GT de pós-doc irá planejar algo em breve. 3. Publicidade de votos da CPq na Congregação Professor Luciano: 26 

acredita que deve-se levar o voto da CPq sem detalhes e justificativas para a Congregação se não for 27 

necessário/obrigatório, evitando exposição e desgaste. Professora Karenina: ressaltou que sempre foi cobrada pela 28 

Comissão a transparência e clareza por parte do presidente anterior e que a Comissão decidiu pela declaração do voto 29 

pelo presidente. Destacou que no caso do voto representativo de um colegiado, não é necessária a preocupação com a 30 

possibilidade de assedio, já que o voto é de uma Comissão e não de um indivíduo. Mencionou ainda que é importante 31 

que a Comissão consiga encontrar um modo de funcionamento que seja mais constante. Professor Tiago: enfatizou que 32 

o processo deve ser transparente, principalmente para os interessados. Lembrou que a decisão dos membros da CPq 33 

para escolha do novo presidente e vice feita através do Ágora foi democrática e transparente. Acredita que  toda tensão 34 

da Congregação gera constrangimentos para muitos, o que deve ser evitado. Professor Pedro: acredita que o processo 35 

deve ser transparente para todos. Professor Luciano: acha importante garantir o direito de se posicionar, declarando ou 36 

não o voto. Professor Diego: é a favor da transparência sempre; citou que o projeto de lei fala sobre influência (em 37 

declarar o voto), portanto o voto passou a ser secreto em 1988, visando proteger o representante. Assim, não deseja 38 

declarar o voto durante a reunião, podendo fazê-lo encerrada a Congregação. Professor Luciano: gostou da proposta, 39 



 

 

pois enxerga como forma de evitar tumultos e transtornos. Professor Pedro: acredita que a proposta contemple a 40 

transparência, freando problemas futuros, mas discorda com relação à publicidade, pois segundo ele, toda decisão do 41 

servidor público em exercício de sua função tem caráter público. Ressalta que o histórico geral da EACH é ruim, há 42 

falta de profissionalismo registrada em vídeo, mas a proposta do Professor Diego é um caminho de transição. 43 

Professora Karenina: contrária à proposta. Professor Luciano: concluiu que por hora essa decisão será mantida, mas 44 

que a CPq deverá reavaliá-la sempre que necessário. 45 

PARTE II- ORDEM DO DIA 46 

1. Comissão para a Semana da Ciência e SIICUSP 2016 - Formada pelos professores: Rodrigo Willemart, Felipe 47 

Chambergo, Cynthia Harumy e Reinaldo Pacheco. Professor Pedro sugeriu que busquem o apoio de verba que não 48 

dependa apenas da EACH e da USP e que os pós-docs tenham participação mais ativa. Prof. Karenina acredita que seja 49 

importante reavaliar os resultados do ano anterior/ formato das apresentações simultâneas, o que esvazia cada uma 50 

delas. Professor Luciano sugere que os pós-docs e pós-graduandos sejam bonificados e não obrigados a participar, 51 

atraindo o maior número de pessoas possíveis. 52 

2. Comissão para Edital 527 - Os documentos deverão ser entregues pelos docentes até dia 10/07/2016 na Secretaria 53 

da Comissão de Pesquisa. O GT será formado pelos professores Diego Falceta e Káthia Honório, que analisarão e 54 

escolherão dois docentes para concorrerem. Em seguida, será coletada a assinatura da diretora e os documentos 55 

voltarão para os docentes escolhidos, que deverão enviar a documentação através do Sistema Mundus até dia 56 

22/07/2016. 57 

3. Divulgação de Atas e listagens de pesquisa, alunos e pós-docs no site da CPq - O Professor Diego considera de 58 

extrema importância a divulgação de tudo que acontece na CPq para a comunidade através da Página Institucional. A 59 

secretaria será responsável em incluir: banco de dados (mapeamento dos documentos assinados pela diretora), atas e 60 

pautas, calendário, informações de pós-doutorandos e ranqueamentos PIBIC,PIBITI e Pré-Ic. Todos aprovaram a 61 

iniciativa. Professor Pedro aproveitou a oportunidade para citar que a planilha disponível na página da EACH referente 62 

a parque de equipamentos não está de acordo com o que a FAPESP solicita, devendo ser revista e alterada pela 63 

secretaria da CPq para incluir apenas equipamentos com valor igual ou superior a vinte mil dólares americanos (norma 64 

FAPESP). 65 

4. Calendário de reuniões para o segundo semestre de 2016 - As reuniões ficaram agendadas para as seguintes 66 

datas: 04/08, 15/09, 13/10, 10/11 e 08/12, todas quintas-feiras às 14 horas. 67 

5. Mapeamento da Pesquisa na EACH - A ideia do Professor Diego é primeiramente identificar os grupos de 68 

pesquisa (e suas estruturas), verificar demandas e dificuldades, buscar estratégias de ação. Utilizar um formulário de 69 

triagem e por último realizar uma entrevista. Professora Karenina: deseja circular a produção, acredita que o 70 

mapeamento deve ser abrangente, detalhando a área de pesquisa de cada pesquisador. Além disso, é importante se 71 

preparar para as próximas avaliações institucionais, buscando visibilidade. Devemos primeiramente mostrar o que a 72 

gente vê de cada grupo de pesquisa, como eles são vistos pela instituição. É importante verificar estratégias para serem 73 

utilizadas. Professor Luciano: acha importante que cada grupo tenha o seu próprio site. Professor Diego: acredita que o 74 

principal elo de transferência de informação seja através dos grupos de pesquisa, considerando necessário definir as 75 

estruturas intermediárias. Professor Luciano: sugere que utilize-se um formulário para que automaticamente gere 76 

informações no sistema gerador (proposta para a segunda fase de atualizações do Sistema Gerador, que ainda depende 77 

de aprovação para utilizar verba). Professor Reinaldo citou que possui um Grupo de Pesquisa no Butantã e que já 78 

sente-se autônomo para formalizar um grupo na EACH (solicitou orientações de como cadastrar um novo Grupo de 79 

pesquisa e deseja o convite para o sistema gerador). Professora Cynthia sugeriu que a Secretaria da CPq envie um 80 

email para os docentes, solicitando que atualizem as informações de seus grupos de pesquisa no CNPq e solicitem o 81 

convite para criarem suas páginas no Sistema gerador de Sites, pois auxiliará no mapeamento. Professor Diego 82 

finalizou expressando a preocupação em como realizar o mapeamento na EACH e solicitou que todos pensassem no 83 

assunto para organizar estratégias e formas de ação em agosto. 84 

ENCERRAMENTO. Os membros presentes julgaram oportuna a marcação de outra reunião extraordinária para dar 85 

continuidade a esta discussão atual, e assim dá-se por encerrada esta reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a 86 

presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 87 


