
 

 

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 04.08.2016, às 14hs, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Realização de Concursos Docentes, sob a presidência 2 

do Prof. Dr. Diego Antonio Falceta Gonçalves, tendo como secretária Ana Cristina Souza. A tabela 3 

seguinte indica os membros presentes à reunião. O professor Tiago Maurício Francoy, também 4 

acompanhou a reunião ordinária da Comissão, como convidado. 5 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Diego A. Falceta Gonçalves P Tiago Maurício Francoy (20.05.2017) P 

Membro Docente Anna Karenina A. Martins  P André Fontan Köhler  

 Membro Docente Luciano Vieira de Araújo  P Isabel Cristina Italiano  

 Membro Docente Rodrigo Hirata Willemart P Fernando Fagundes Ferreira 

 Membro Docente Káthia Maria Honório  A Márcio H. da Costa Gurgel A 

Membro Docente Cynthia Harumy Watanabe A Cláudia Regina G. Vicentini 

 Membro Docente Pedro Dias P Masayuki Oka Hase 

 Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco P Marília Velardi 

 Membro Docente Vacância 
 

Vacância 
 Membro Discente Vacância 

 
Vacância 

 Legenda: P = Presente na Reunião   /   A = Ausência Justificada na Reunião 
  6 

Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 7 
 8 

PARTE I – COMUNICAÇÕES 9 
 10 
1. Comunicações da Presidência – O Prof. Diego informou que existem pendências de docentes com a 11 

Seção de Convênios acerca de pesquisas e patentes tecnológicas conjuntas com outras instituições. O 12 

estabelecimento de convênios é obrigatório em muitos casos, e passa pela CPq, onde são prestados 13 

esclarecimentos acerca dos procedimentos à Agência USP. No caso de abertura de processo 14 

administrativo é necessário o parecer da CPq. Prof. Diego comentou que atualmente existem quatro 15 

produtos tecnológicos com pendências deste tipo. Ele também enfatizou a necessidade de divulgação 16 

dos convênios, tanto com instituições federais quanto particulares. Sugeriu a divulgação pela CPq, via e-17 

mail e roteiro no site, destes procedimentos. Segundo informe: recebimento pelo CTA de regimento dos 18 

“Amigos da USP”, parceria entre empresas, com adequação da nova legislação, cuja proposta de 19 

funcionamento para a EACH se baseia na de Pirassununga. Deve gerar flexibilidade de parcerias entre 20 

empresas, (sem fundação/associação), sendo somente via CTA, e no caso de contratação de 21 

funcionários, seguirá a legislação antiga. Informe CTA: sem comunicação sobre grupo de trabalho 22 

espaço físico, pois não houve reunião deste GT até o momento. 23 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) - O 24 

Prof. Pedro abriu a discussão sobre critérios de desempate utilizando-se dos créditos do aluno inscrito 25 

no PIBIC/PIBIT 2016-2017, para ele priorizaram alunos mais antigos dos cursos e que o entedimento da 26 

reunião anterior era de quê o GT-PIBIC elencaria os critérios e os mesmos seriam submetidos à 27 

discussão antes de serem aprovados/utilizados pela CPq. Sugeriu que docentes solicitantes não 28 

participem do GT avaliador. Prof. Karenina disse que os critérios forem claros e bem definidos, não há 29 

necessidade de impedir a participação dos professores solicitantes no grupo de trabalho. Professores 30 

Luciano e Karenina sugeriram que devido à baixa concessão de bolsas neste programa, 08 bolsas 31 

PIBIC e 16 bolsas pré-IC, o caminho seria incentivar o direcionamento de solicitações de bolsa através 32 

do Programa de Bolsa Unificada da Pró-Reitoria de Graduação. Prof. Pedro enfatizou a divulgação 33 

prévia dos critérios de avaliação da CPq sobre os projetos PIBIC/PIBIT a todos os docentes da EACH, e 34 

o Prof. Diego respondeu que os critérios foram divulgados previamente em Reunião e que no próximo 35 

Edital do programa, em virtude da continuidade da atual formação desta comissão, será possível definir 36 

estes critérios antecipadamente. Prof. Pedro pediu também a prévia divulgação sobre os critérios de 37 

avaliação das propostas do Edital 527/2016 da Aucani, do programa Novos Docentes, Novas Parcerias 38 



 

 

Internacionais, pois julgou que a desclassificação por já possuir auxílio FAPESP, ou a necessidade do 39 

docente, não são critérios pertinentes ao que pedia o Edital e que o fato do docente possuir auxílio 40 

FAPESP é mostra do mérito do docente e que jamais poderia ser usado para desclassificá-lo. Prof. 41 

Diego esclareceu que não existiu prioridade no assistencialismo e sim no foco das novas interações 42 

internacionais, e a utilização do currículo foi trivial. Professora Karenina informou sobre a divulgação das 43 

pesquisas pela Imprensa EACH. No entanto, ela observa que não se deve divulgar somente pesquisas 44 

que são destaques, mas também a divulgação de forma generalizada, para que os interessados possam 45 

realizar busca por linha de pesquisa na EACH. GT – Siicusp: Prof. Reinaldo sugeriu que os trabalhos 46 

apresentados estivessem vinculados à área de graduação, para que os professores incluam na grade da 47 

disciplina os assuntos relacionados ao curso. Prof. Diego pediu que fosse providenciada estimativa dos 48 

custos deste evento (Ex: coffee break, transporte, impressão etc), para assim passar estas informações 49 

aos possíveis patrocinadores. Professora Karenina sugeriu que, além da certificação, poderia ser 50 

instituído um passaporte com carimbos de participação na Semana da Ciência. O Prof. Rodrigo disse 51 

que existe uma possibilidade de burlar o sistema através de falsificação dos carimbos, mas a Professora 52 

Karenina disse que apesar de haver esta possibilidade, este mecanismo é uma boa forma de incentivar 53 

o aluno a prestigiar a programação. A adesão do passaporte será avaliada pelo grupo de trabalho do 54 

evento. Prof. Reinaldo informou aos presentes sobre a participação da professora Juliana, do curso de 55 

LZT, que contribuirá com os alunos na organização e recepção do evento. Os membros debateram sobre 56 

a emissão do certificado, e o Prof. Luciano disse que a emissão física do certificado não é primordial e 57 

que há uma dificuldade na emissão desse documento devido ao volume de inscritos, sendo necessário o 58 

desenvolvimento de um script que possa otimizar o processo. Sugerida a possibilidade de construir um 59 

sistema que automatizasse a emissão dos certificados, o Prof. Pedro se prontificou a desenvolver o 60 

script e solicitou o envio dos templates necessários para a elaboração.  61 
 62 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 63 
 64 

1. Aprovação de Atas (enviadas para análise dos Membros em 10 de junho): 48ª Reunião Ordinária; 22ª 65 

Reunião Extraordinária – As Atas serão aprovadas na próxima reunião, para que assim o Prof. Pedro 66 

Dias possa analisá-las. 67 
 68 

PARTE III – ORDEM DO DIA 69 
 70 

 71 

INFORMES: 72 

1. Reunião RTI – O Prof. Diego informou que o cartão FAPESP ainda não chegou na unidade, no entanto, já é 73 

possível realizar compra on-line de equipamentos e cotações. Haverá uma análise para priorização de 74 

compras, para agilizar a aquisição de itens mais urgentes, pois a previsão para os gastos é outubro. O Prof. 75 

Pedro não concorda que a CPq seja responsável por este controle, pois todos os itens solicitados seriam 76 

“prioridade” e sugeriu que as compras fossem feitas pelos próprios docentes solicitantes, otimizando o 77 

procedimento em vez de concentrar na responsabilidade de uma pessoa que não saberia tomar decisões 78 

em situações adversas (tais como variação de preço e marca de reagente), levando a demora 79 

desnecessária. A professora Karenina sugeriu que seja enviado um email aos pesquisadores, para os 80 

mesmos informarem a previsão. A listagem RTI atual será enviada ao presidente desta comissão. 81 

2. Procedimentos RTI – A professora Karenina comunicou que quando a incubadora de CO2 apresenta 82 

problemas, não existe um plano de manutenção para atender prontamente estas ocorrências. Sugeriu que a 83 

direção cubra de maneira emergencial os gastos desta manutenção, para que posteriormente o pesquisador 84 

fique responsável em providenciar o ressarcimento destes valores. Ela mencionou que não há reservas 85 

para este fornecimento e que a Reserva Técnica poderia dar suporte aos pesquisadores neste sentido. O 86 

Prof. Diego comentou que houve centralização do fornecimento do CO2 devido à discrepância de preços 87 

orçados por cada unidade. Profª Karenina pediu para que se tenha um planejamento de manutenção 88 

preventiva dos equipamentos e uma previsão de reparo do medidor da incubadora. Prof. Pedro diz que é o 89 

papel da CPq é pressionar a direção para a melhor utilização e otimização da RTI e que uma mudança de 90 

cultura é necessária. Prof. Tiago enfatiza que estas mudanças são necessárias para gerar resultados. Prof. 91 

Diego cita o exemplo do ICB, unidade que lança editais, a fim de padronizar e aperfeiçoar a divulgação das 92 



 

 

requisições. Após discussão foi definido um pequeno grupo de trabalho para pensar uma estratégia de uso 93 

da RTI, do qual fazem parte a Professora Karenina e os Professores Pedro e Tiago. 94 

3. Sistema de Envio de Documentos à Direção – O Prof. Luciano informou, que o sistema no momento passa 95 

por manutenção junto ao Setor Técnico de Sistemas/Desenvolvimento da EACH, para que finalmente entre 96 

em produção. 97 

 98 
 99 

DISCUSSÕES: 100 

1. Mapeamento da Pesquisa na EACH – O Prof. Diego justifica que o motivo do mapeamento é definir o que 101 

buscamos, e montar uma estratégia de auxílio aos pesquisadores de como utilizar estas informações na 102 

captação de recursos. A Professora Karenina enfatizou a necessidade de saber quem somos, para 103 

buscar clareza de nossas dificuldades e objetivos, e assim melhor visualizar os dados para o 104 

mapeamento. Prof. Diego informou da existência de um controle dos documentos de submissão de 105 

projetos, e mencionou que este controle é realizado através do levantamento dos formulários de 106 

tramitação de documentos para diretoria, onde é possível verificar as áreas e pesquisadores que 107 

regularmente pedem financiamento pesquisa. Prof. Rodrigo comentou que os grupos de pesquisas 108 

conhecem melhor a aceitação de projetos. Prof. Reinaldo sugeriu que houvesse uma articulação com 109 

a agência para saber a priorização em determinadas áreas. O Prof. Diego realizou entrevista com 09 110 

grupos de pesquisa, que em geral justificavam a dificuldade em conseguir verbas por pertencerem à 111 

EACH e comentou que determinadas linhas de pesquisas que estão em voga, aparentemente 112 

possuem prioridade, sugeriu assim contatar um Assessor Fapesp para prestar esclarecimentos sobre 113 

estes critérios nas concessões de verba. Professora Karenina enfatizou que não se deve focar 114 

somente em grandes projetos e sugere que na próxima reunião o Prof. Diego apresente a 115 

sistematização do que se é pretendido com o mapeamento. 116 

2. Equipamentos Multiusuários – O Prof. Diego comentou que o Prof. Raul Machado, presidente da 117 

AUCANI, sugere que docentes da EACH usem rede de equipamentos multiusuários, e avaliou que 118 

este esclarecimento deveria ocorrer de forma sistemática, pois docentes interessados não possuem 119 

acesso a estas informações.  120 
 121 

ENCERRAMENTO. Encerrados as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por encerrada 122 

esta reunião. Para constar, eu, Ana Cristina Souza, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 123 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 124 


