
 

 

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 10.11.2016, 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 A 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 informou que, em decorrência da criação da nova 10 

Comissão Permanente de Avaliação, a CPq deverá, muito provavelmente, ter de elaborar um projeto de 11 

pesquisa institucional, já em 2017, criando um cenário no qual o projeto de cada docente deverá ser 12 

inserido. Também, comunicou que haverá uma reformulação com relação às atuações dos funcionários 13 

dentro dos laboratórios, por parte da Direção, com objetivo de aproveitar melhor as potencialidades de 14 

cada profissional, de acordo com seu perfil e conhecimento. 15 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) -  16 

Professor Luciano informou que na reunião da PRP fizeram uma avaliação quanto à realização do 17 

SIICUSP , enfatizando que é necessário maior envolvimento de todos. Desejam promover formas de 18 

vincular alunos dentro da Universidade. Aprovou-se documento informando que pesquisadores poderão 19 

se inscrever no programa de pós-doutoramento USP até 7 anos após a conclusão de seu doutorado, 20 

depois disso se enquadrariam na categoria recém-criada de pesquisador visitante. Comunicou que a 21 

PRP incentiva a criação de NAPs, porém, sem recursos financeiros, fica cada vez mais complicado. 22 

Profª. Karenina perguntou se a Comissão achava necessário ou não, se posicionar a respeito da troca 23 

de e-mails realizada entre os docentes, sobre a visita feita na ala A do térreo do A3. Pediu desculpas ao 24 

prof. Diego por ele ter se sentido provocado na troca de mensagens, mas destacou que entende que o 25 

Presidente é um representante da comissão, e portanto é importante que assuntos fundamentais ou 26 

mesmo que se mostrem polêmicos, num determinado contexto, como a cópia das chaves dos espaços 27 

de Pesquisa, sejam discutidos na Comissão. Prof. Diego diz que seu desejo é o de manter a CPq fora 28 

de discussões decorrentes de conflitos pessoais.  Prof. Pedro concorda, informando que os membros 29 

devem opinar na elaboração da Pauta. Prof. Diego explica que itens de pauta podem ser incluídos por 30 

solicitação da maioria dos membros, a despeito do desejo do presidente. 31 
 32 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 33 
 34 
Aprovação de Atas: 50ª e 51ª aprovadas 35 

PARTE III– ORDEM DO DIA 36 

 37 

INFORMES 38 

Foi divulgado email da PRP, através da Secretaria da Comissão de Pesquisa, sobre Colaboração em 39 



 

 

Tecnologia USP- EB (Exército Brasileiro) e os docentes interessados foram: Homero, Pedrazzoli e Ribamar. A 40 

Secretaria informou a PRP através do Fale Conosco e foi informada de que oportunamente serão 41 

encaminhadas novas informações e orientações. 42 

DELIBERAÇÃO 43 

Edital- Chamada de proposta para uso da Reserva Técnica Institucional 44 

O GT RTI formado pelos professores  Karenina, Pedro e Tiago elaborou o Edital e encaminhará a versão final 45 

até o fim da próxima semana para os membros da CPq. Entendem que a RTI, embora seja um recurso 46 

destinado à Unidade, deve ser administrado pela CPq, que é o colegiado que conhece as demandas da Escola 47 

com Pesquisa. Prof. Diego explica que a norma cede direito de uso à Direção, mas que na EACH a 48 

administração deste recurso tem sido delegada à CPq. Pela proposta, a CPq, cederia certo valor da RTI para 49 

uso da Direção e teria valor fixo equivalente (no mínimo 30%) partindo da dotação básica. Esse valor 50 

pertencerá ao Centro de Custo e não será alterado. A proposta de criação deste centro de custo foi aceita, em 51 

conversa informal do presidente com a Diretora. A verba de RTI seria gasta baseada em demandas coletivas 52 

organizadas pelos Comitês Gestores (CGs) dos Conjuntos Multidisciplinares de Pesquisa (CMPs). Os CGs 53 

encaminhariam propostas de uso da verba para os espaços sob sua responsabilidade. A avaliação das 54 

solicitações ocorreria na CPq, onde seriam levados em consideração os valores captados pelo coletivo de cada 55 

RTI, como peso. O Edital desejaria assim estimular/incentivar os colegas a fazerem os pedidos de fomento aos 56 

projetos. Quanto mais projetos, maior a RTI, e mais recursos adquiridos para todos. Prof. Pedro questiona o 57 

que de fato é considerado Pesquisa na EACH e indica que deve ser conversado com o Financeiro (Marisa) 58 

para obter a resposta. Prof. Diego enfatiza a necessidade de racionalização e agilidade quanto ao processo. 59 

Informou também que a Prof. Cristina sinalizou ideia do Centro de Custo para cada comissão Estatutária. Prof. 60 

Luciano considera toda a discussão válida e acredita que através das diferentes ideias, estamos avançando, 61 

além disso, é fundamental um Plano de Contas. Prof. Paulo acha importante a quebra de paradigmas e a 62 

expansão quanto à demanda, lembrou que não é só o A3 que realiza Pesquisa na EACH, e que um plano 63 

como este auxiliaria o resto da Escola também. Prof. Pedro acredita que para manter a negociação e dar 64 

fluidez ao processo (com relação ao valor contingenciado), o ideal é registrar, formalizar e aprovar dentro do 65 

Colegiado (CTA), criando verba fixa com dotação básica. Quanto aos objetivos do Edital, a porcentagem de 66 

uso exclusivo da Direção ficou em 30% e os detalhamentos de elegibilidade serão fornecidos através de link 67 

online, para que as pessoas se interessem em abrir e ler. Condições de Participação: Atualmente existe uma 68 

Portaria da Direção sobre o comitê gestor do prédio A3, que deverá ser substituída por Comitês Gestores sob 69 

responsabilidade da CPq, criando novos Comitês (espaços de Pesquisa), que serão A3- B3- CMP1 (CAT) e 70 

Ginásio, que deverão estar unidos geograficamente e através de demandas similares. Prof. Pedro informa que 71 

as atividades do CAT são homogêneas e que deve ser oficializado os grupos da área de humanas. Prof. 72 

Luciano sugere que o I1 não seja formalizado (por ser provisório) e deve-se capturar e coletar os grupos 73 

existentes e separá-los conforme demanda, também acredita que a nomenclatura "CMP" seja forma de 74 

organização interna , mas não como propaganda e visibilidade externa. Condições de participação: vigente 2 75 

anos (alterar) e Prof. Luciano sugere retirar trecho de que " CPq deseja....", e utilizar o caráter coletivo 76 

(cenário). Valor a ser solicitado: teto vinculado à captação do recurso (70%). O documento pretende, ao 77 

mesmo tempo, estimular os pesquisadores a buscar recursos e incentivar ainda mais aqueles que contribuírem 78 

para a RTI em questão. Acrescentar casos excepcionais, contemplando quem pesquisa muito e capta pouco. 79 

Cada Comitê Gestor deve levantar demandas, priorizando de acordo com as regras, de forma ordenada, 80 

ranqueando. Um histórico dessas solicitações também irá auxiliar no mapeamento. Prazo: a definir em editais. 81 

Seleção das propostas: será sempre definida na reunião ordinária seguinte ao final do prazo do edital, ou 82 

extraordinária, se necessário. Compra: deve-se definir como será o procedimento, segundo o Prof. Pedro, o 83 

próprio solicitante deverá realizar, fazendo os 3 orçamentos e executando a compra. 84 

 85 

DISCUSSÕES 86 

Mapeamento da Pesquisa na EACH – retirado de pauta. 87 

 88 

ENCERRAMENTO. Encerrados as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por encerrada 89 

esta reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 90 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 91 

 92 


