
 

 

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 15.09.2016, 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  P Márcio H. da Costa Gurgel A 

Membro Docente Cynthia Harumy Watanabe P Cláudia Regina G. Vicentini  

Membro Docente Pedro Dias P Masayuki Oka Hase P 

Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco  Marília Velardi  

Membro Docente Paulo Rogério M. Correia  P Sylmara Lopes F. G. Dias  

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 – Informe sobre os novos membros, professor Paulo Rogério M. 11 

Correia e professora Sylmara Lopes F. G. Dias e estimo de boas vindas aos docentes. Informe retirada 12 

item 8 da ordem do dia, que trata sobre mudança da legislação dos biotérios, o assunto será abordado 13 

na próxima reunião e contará com a presença das professoras Fabiana Evangelista e Michele Schultz 14 

para esclarecer sobre a situação do biotério. O professor Diego informa sobre a limitação da duração 15 

bolsa pós-doc, de 6 a 8 anos e criação o pós-doc Sênior, e o professor Tiago comenta que isso vai 16 

contra com que o Pró-Reitor propôs, para o aumento do programa e questiona se já existe um 17 

dispositivo. O professor Diego fala sobre portaria, que aguarda aprovação, a qual prevê que ao 18 

supervisionar dois pós-docs FAPESP, o docente ganhará 10 mil reais para custeio de pesquisa, o que 19 

acaba por incentivá-lo a procurar pós-doc, e o pós-doc a buscar bolsa em agências de fomento. 20 

Professor Diego comunicou sobre a solicitação de recurso para o Siicusp e manutenção do sistema de 21 

refrigeração do laboratório, equipamento multiusuários à PRP, a qual foi negada à EACH. Ele analisa que 22 

há dinheiro para incentivos, no entanto, não para manutenção (Codage, verbas para sinistro - solicitação 23 

direta). A funcionária Ana informa que segundo a funcionária Marisa, responsável pelo Financeiro da 24 

EACH, há verba para os gastos com os serviços de impressão e divulgação do Siicusp.  25 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) - 26 

Professor Luciano disse que o programa de envio de documentos ainda não está ativo, devido à 27 

impossibilidade de atendimento do setor de Sistemas que informa via Comissão de Informática, não ter 28 

condições de dar prosseguimento a esta demanda, sendo que dificuldades como estas e atrasos deverão 29 

ocorrer com mais frequência e comentou sobre réplica IAR para atualização diária de páginas do 30 

currículo lattes. Professor Pedro Dias reiterou a disponibilidade em criar script para a emissão de 31 

certificados Semana da Ciência e Siicusp e solicitou os dados necessários para geração deste 32 

documento como, por exemplo: nome, NUSP, CPF e modelo certificado. Professora Cynthia e Professor 33 

Luciano sugeriram encaminhar os dados dos participantes após o evento, para evitar o retrabalho com a 34 

retirada dos ausentes. Professora Karenina informou que as Conferências "Papo de Cientista"  estão 35 

previstas para retornar em outubro e fala sobre o banco de dados pesquisadores, o qual engloba a 36 

produção de textos, fotos, entrevistas com pesquisadores para o site da EACH e CPq. Enfatiza que é 37 

necessário organizar a periodicidade da atualização e divulgação destes materiais. Professor Diego 38 



 

 

disse que a Agência USP de Notícias disponibiliza pautas para imprensa externa, através do trabalho de 39 

alunos supervisionados pelo núcleo da ECA. Aluno do núcleo entrou em contato com o professor Diego a 40 

fim de prover pautas para a Agência USP. Desta forma 04 pré-pautas foram encaminhadas e aceitas 41 

para execução. O professor Diego encaminhará e-mail para convocar interessados a publicar notícias até 42 

novembro, pois a Agência USP de Notícias solicitou mais 06 pautas. Professora Karenina sugeriu 43 

divulgação Semana da Ciência pela Agência FAPESP. Professor Rodrigo elogiou o dinamismo da atual 44 

página da EACH. Professor Diego enfatizou a necessidade de divulgação das notícias para os demais 45 

veículos, como também de versões em inglês através do trabalho da Agência USP de Notícias. O 46 

professor Paulo sugeriu utilização da revista Pesquisa da FAPESP para divulgação das pesquisas na 47 

EACH. 48 
 49 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 50 
 51 

1. Aprovação de Atas: 48ª e 49ª Reunião Ordinária (enviadas para análise dos membros em 10 de junho 52 

e 16 de agosto, respectivamente); 22ª Reunião Extraordinária (enviada para análise dos membros em 53 

07 de julho) – As Atas foram aprovadas por unanimidade, após a leitura das adequações solicitadas 54 

pelo professor Pedro Dias. O professor Pedro Dias abriu discussão sobre a limitação de acesso aos 55 

sistemas USP, o que segundo ele dificulta o bom andamento dos procedimentos relacionados à 56 

pesquisa, tema este que será discutido com a participação das funcionárias Marisa e Nilva, na próxima 57 

reunião desta comissão.  58 
 59 

PARTE III – ORDEM DO DIA 60 
 61 

 62 

INFORMES: 63 

1. Escritório FAPESP – O funcionário Líndon, responsável pelo Escritório de Apoio Institucional ao 64 

Pesquisador - EAIP, informa que se dedica ao suporte FAPESP relacionados aos setores de Convênios e 65 

Compras, como participar da elaboração da RTI juntamente com os funcionários Luiz e Dener. Ele pede 66 

multiplicação na divulgação deste apoio ao docente, que engloba o auxílio na elaboração da prestação de 67 

contas do projeto do docente (compras, orçamentos, utilização cartão e prestações de contas).  O professor 68 

Diego comenta que este suporte é válido para os pesquisadores que não possuem técnicos de laboratório 69 

para auxiliar na compra, e o professor Paulo destaca que este apoio tem como público, os docentes com 70 

projetos previamente aprovados. O funcionário Líndon sugeriu inclusão do campo “Você necessita auxílio 71 

EAIP?”, no Formulário para Assinatura da Direção - EACH e caso for assinalada esta opção o EAIP será 72 

comunicado. A sugestão foi aprovada e será implementada. A planilha de RTI passará por adequações a 73 

fim de facilitar os procedimentos de compra. O professor Pedro Dias prefere observar o início do 74 

funcionamento do EAIP para se necessário, posteriormente pedir auxílio. O professor Tiago ressalta a 75 

importância do Escritório FAPESP na prestação de contas.  76 

2. Procedimentos RTI – O professor Diego propõe novo formato RTI e juntamente com a professora Karenina, 77 

sugeriu a realização de uma discussão, prevista para o dia 20, a fim de criar um mecanismo a ser avaliado 78 

na próxima reunião. A professora Karenina questionou sobre a demora da RTI na liberação das verbas 79 

orçamentárias para compra de equipamentos e insumos, e o professor Diego informou que devido às 80 

empresas cotadas pelos pesquisadores em alguns casos não contemplarem todos os critérios exigidos pela 81 

USP para a realização das compras (adequações formulários, regularidade com a Fazenda), isso força o 82 

responsável pela RTI a procurar outra empresa, onde muitas vezes o preço excede o valor inicial e 83 

causando atrasos na aquisição de produtos e equipamentos. 84 

3. Semana da Ciência e Siicusp – A professora Cynthia comentou da necessidade dos docentes em 85 

participarem como avaliadores e do papel dos pós-doutorandos, mestrandos e pós-graduandos para suprir 86 
a baixa adesão dos professores da EACH para avaliar os trabalhos. O professor Paulo mencionou que 87 

seria obrigação do orientador PIBIC auxiliar na avaliação de trabalhos. O professor Diego comenta que o 88 

contrato dos pós-doutorandos não prevê a obrigatoriedade da participação destes como avaliadores. A 89 

professora Káthia confirma presença nos dois dias do evento e encaminhará via e-mail indicação de alunos 90 

que podem auxiliar na avaliação. Os membros concordam sobre a necessidade de firmar um compromisso 91 

formal entre a CPq e os docentes, enfatizando a importância e a responsabilidade na avaliação dos 92 

trabalhos apresentados no evento. 93 

4. Parceiros da USP - Professor Diego informou que foi aprovado no último CTA o Termo de Doação e 94 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/01/Formulário-Assinatura-diretora3.doc


 

 

portaria que delibera sobre o tipo de agradecimento ao doador. Segundo o professor Diego este programa 95 

gera flexibilidade na prestação de serviços, pois o dinheiro vai para a Tesouraria com especificação do local 96 

contemplado e finalidade. Quem realiza a compra dos materiais é o financeiro. O pesquisador pede a 97 
construção, não o dinheiro. O professor Luciano comenta que este processo facilita a doação, uma vez que 98 

atualmente é realizada via Reitoria, para depois a verba ser disponibilizada via FUSP. 99 

5. Espaços de Pesquisa e Comitês Gestores: O professor Diego sugere replicar e pede sugestões, sobre 100 

modelo do Comitê Gestor Multidisciplinar do A3 que atua como órgão assessor de infraestrutura para os 101 

demais grupos de pesquisa como, por exemplo, os grupos alocados no B3, e oficializar este exemplo na 102 

EACH.  Este comitê gestor se reporta à ATAD, que reporta à CPq. Ele pede sugestão dos demais membros, 103 
sobre a gestão dos demais espaços. A professora Karenina cita que ganharemos com a filtragem desta 104 

demanda. Professor Diego disse que funciona bem para o A3. A professora Karenina comenta que este 105 

modelo poderá ajudar na detecção dos grupos de pesquisa e o professor Diego cita a melhor organização 106 

das demandas. A professora Karenina comenta sobre a organização de outros espaços sem passar pela 107 

CPq, no entanto, o professor Diego declara que a ATAD não possui o conhecimento específico para avaliar 108 

as urgências nas demandas, pois ela filtra e racionaliza as demandas onde a Codage/PRP não consegue 109 

suprir, e a professora Karenina enfatiza a importância de se criar mecanismos para racionalizar e obter 110 

melhores respostas. O professor Diego informou que como presidente desta comissão, sempre é 111 

consultado e o envolvimento da CPq seria o ideal; o professor Paulo comenta que com a criação deste 112 

canal a presente comissão usará da coletividade para racionalizar a questão das demandas. Se já existe 113 

um comitê, será necessário um processo de transição e adaptação, caso contrário poderá ser criado. 114 
Manter comissões estatutárias empoderadas e conversando com a unidade via Comissão. Professor Paulo 115 

sobre a questão do mapeamento e as dificuldades na EACH. Reiterou a importância do contato com o 116 

comitê gestor para facilitar mapeamento. Professor Luciano concorda, no entanto avalia obstáculos 117 

internos. Professor Diego menciona que será necessária adequação da portaria referente ao A3, para 118 

propor modelo/padrão à direção e a professora Karenina pediu o envio da desta portaria. O professor 119 

Pedro Dias concorda migrar as responsabilidades para CPq, pelos entraves administrativos. 120 

 121 
 122 

DISCUSSÕES: 123 

1. Mapeamento da Pesquisa na EACH – assunto será discutido na 51ª reunião que será realizada em 124 

13/10/2016. 125 
 126 

ENCERRAMENTO. Encerrados as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por encerrada 127 

esta reunião. Para constar, eu, Ana Cristina Souza, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 128 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 129 


