
 

 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 13.10.2016, 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 Érika R. Elias. A tabela seguinte 3 

indica os membros presentes à reunião.  4 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Diego A. Falceta Gonçalves 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 

 Membro Docente Cynthia Harumy Watanabe P Cláudia Regina G. Vicentini 

 Membro Docente Pedro Dias P Masayuki Oka Hase 

 Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco P 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 
  5 

Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 6 
 7 

PARTE I – COMUNICAÇÕES 8 
 9 
1. Comunicações da Presidência – Professor Diego lembrou que foram necessários pareceres da CPq 10 

referentes às patentes do Prof. Ulisses Ervilha e atualmente a CPq elaborou um parecer referente à 11 

patente da Prof. Júlia Baruque (Agência USP de Inovação), destacando que todo tipo de parceira 12 

científica e tecnológica necessita de convênio, evitando o transtorno de um futuro processo 13 

administrativo. Citou que há necessidade de sempre buscar os Parceiros da USP para doações em 14 

dinheiro, bolsas, entre outros auxílios, com possibilidade de  divulgação desses parceiros dentro da 15 

EACH-USP. 16 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) -  17 

Professora Cynthia fez uma avaliação geral em nome do GT do SIICUSP, ressaltando a importância de 18 

não dispensar os alunos das aulas durante a semana do Evento,evitando o esvaziamento da Escola;  19 

informou sobre a dificuldade de encontrar avaliadores para os painéis, citou que a Abertura do Evento 20 

com a presença do Pró-Reitor tinha um público significativo e que houve um número considerável de 21 

inscrições de minicursos e apresentações orais. Prof. Rodrigo agradeceu às funcionárias da Secretaria 22 

da CPq e aos alunos envolvidos no Evento. Sugere ainda  que os envolvidos esse ano no Evento 23 

reúnam-se com os futuros membros, para apontar dificuldades, sugestões e críticas, colaborando sempre 24 

com a melhoria do mesmo. Profa. Karenina salientou que verificou o entusiasmo dos alunos envolvidos 25 

na organização, em participarem de suas sessões e sugeriu que para os próximos Eventos, estes alunos 26 

sejam orientados quanto à apresentação de palestrantes em eventos científicos; cuidados com a postura 27 

e atenção às formalidades. A funcionária Érika agradeceu a participação e envolvimento do GT 28 

SIICUSP. Prof. Reinaldo destacou a aproximação com a CCEx durante o Evento como positiva, mesmo 29 

com as dificuldades encontradas e informou a grande participação dos alunos de pós-graduação. Prof. 30 

Paulo informou que muitos docentes colaboram dentro e fora da EACH, acredita que há necessidade de 31 

esforço de otimização para 2017, antecipando toda preparação do Evento, como, por exemplo, com 32 

relação aos avaliadores, que devem ser convidados com maior antecedência. São necessários ajustes, 33 

mas sem expectativa de aumentar o público (a interdição colaborou com o esvaziamento da Escola ao 34 

longo do tempo), porém precisa-se insistir em realizar Eventos interessantes e importantes como esse e 35 

sugere que pós-graduandos e pós-doutorandos (previamente treinados e orientados ) recebam os 36 

palestrantes. Professor Diego concordou com a ideia de persistir na elaboração desses Eventos, 37 

lembrando que a EACH é diversa e possui muita riqueza científica e cultural; elogiou a parceira do 38 



 

 

Evento da CPq com a CCEx e acredita que deve- se pensar na união com as demais Comissões para os 39 

próximos anos, além da importância de  premiar trabalhos. 40 
 41 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 42 
 43 

1. Aprovação de Ata (enviada para análise dos membros em 10 de outubro): 50ª Reunião Ordinária- Será 44 

aprovada na próxima reunião, com alterações solicitadas e análise dos membros restantes. 45 

PARTE III – ORDEM DO DIA 46 

 47 

1. RTI – O GT RTI informou que o documento está em elaboração e na semana seguinte irá encaminhar para 48 

todos os membros da CPq analisarem. Prof. Pedro e Profa. Karenina informaram que se deve estabelecer 49 

critérios, estimulando captadores de recursos e pessoas que ao menos pleitearam projetos. Devem- se criar 50 

mecanismos permanentes. Atualmente, a informação é de que todo valor da RTI será utilizado pela própria 51 

CPq e não pela diretoria. Todas as informações devem estar claras. É necessário planejamento, 52 

organização e transparência. Devem-se criar comitês gestores (falarão em nome do docente) para pleitear 53 

recursos, nos quais o Prof. Paulo acredita que se deve institucionalizar os procedimentos, mantendo 54 

sempre o diálogo com a direção.  Prof. Diego sugeriu pedir para Profa. Cristina aprovar uma portaria (que 55 

primeiramente deverá ser aprovada na próxima reunião da CPq), descrevendo que a responsabilidade da 56 

RTI é da CPq, normatizando o fluxo. O GT elaborará como será todo processo e a CPq aprovará durante a 57 

próxima reunião. Acredita ainda que o ideal seja um acordo com a direção em permitir que a diretoria 58 

trabalhe com determinada porcentagem do valor, ou seja, um valor da RTI " ficaria flutuando" na linha da 59 

Pesquisa (Centro de Custo da Pesquisa), sendo uma reserva para despesas emergenciais. Prof. Pedro 60 

acredita que o fluxo é: docente solicita e justifica (sem superestimar). Prof. Paulo acrescenta que tudo 61 

deverá ser muito bem justificado. Prof. Luciano diz que o melhor é aguardar a elaboração do GT para 62 

encaminhamento futuro, abrindo-se discussão de melhorias e alterações, se necessário, visando sempre 63 

melhorar o planejamento. Acreditam que o funcionário Lindon deverá instruir os Comitês Gestores e que os 64 

membros da CPq devem pensar em como esses grupos deverão se organizar. 65 

 66 
 67 

DISCUSSÕES: 68 

1. Mapeamento da Pesquisa na EACH – Prof. Luciano informa que há problemas na área de Sistemas, assim, 69 

o Sistema para envio de documentos não foi implementado até agora . Além disso, acredita que os Comitês 70 

Gestores devem avançar o mais rápido possível. Prof. Diego sugere a criação de um GT para pensar, 71 

discutir e planejar as questões ligadas ao Mapeamento na EACH, como quais informações são valiosas e 72 

primordiais para que a CPq invista energia em captar. Os membros serão: Diego, Paulo e Rodrigo. 73 

Prof. Diego lembrou a existência de um controle dos documentos de submissão de projetos, e 74 

mencionou que este controle é realizado pela Secretaria da CPq através do levantamento dos 75 

formulários de tramitação de documentos para diretoria, onde é possível verificar as áreas e 76 

pesquisadores que regularmente pedem financiamento à pesquisa.  77 

 78 

ENCERRAMENTO. Encerrados as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por encerrada 79 

esta reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 80 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 81 


