
 

 

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 21.03.2017, 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 C. Souza. 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  A André Fontan Köhler  P 

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 Vacância 

 Membro Docente Cynthia Harumy Watanabe P Cláudia Regina G. Vicentini 

 Membro Docente Pedro Dias A Masayuki Oka Hase A 

Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco A Marília Velardi 

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

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 apresentação do 10 

relatório referente ao espaço físico pelo antigo GT, a professora Cristina nomeou presidentes e novo plano 11 

diretor será apresentado dentro de 45 dias. A CPq deve repensar na construção dos novos prédios, levando 12 

em consideração sala de professores, sendo um prédio somente para docentes com melhor estrutura e a fim 13 

de liberar espaço dos demais prédios A1e I1. O professor Diego pede sugestões para levar para a  próxima 14 

reunião de discussão do plano diretor, que entrará em vigor na próxima gestão do Reitor (início de 2018). O 15 

professor Luciano enfatiza a importância do plano diretor e questiona se englobará uma reforma, o professor 16 

André indaga sobre o zoneamento da área total. Professor Diego informa que o plano não executa e que a 17 

verba de reforma será especificada. Professor Luciano faz observações quanto à vinda da POLI, referente 18 

aos espaços de uso comum, como refeitório e biblioteca. Professora Káthia fala da necessidade do 19 

levantamento do espaço da pesquisa. Professor Diego diz que o relatório possui demandas de 2009, como a 20 

construção de uma réplica do A3, com exceção de um andar pertencente ao setor de informática. Sugere 21 

então realizar novo chamado com demandas atuais, e responde que haverá espaço para pesquisa, no 22 

entanto, não será especificado para quem. Professor Tiago fala da possibilidade de desocupar área de 23 

docentes no A1, inserindo laboratórios do ciclo básico, por exemplo, o de Têxtil e Moda. Professora Káthia diz 24 

que o mapeamento pode contribuir com o espaço físico. Professor Diego informa que o plano diretor passará 25 

pelos comitês gestores para prosseguimento entre dois ou três meses. Professor Luciano fala da importância 26 

em saber quais espaços são efetivamente utilizados, e o professor Rodrigo diz que ao operacionalizar este 27 

processo, será possível saber quem realmente usa ou não as salas. Para o professor Luciano, a CPq faria o 28 

intermédio com gestores dos setores de pesquisa. No A3, não existe controle do espaço por um comitê gestor. 29 

Professor Tiago diz que o comitê gestor deve constar na portaria. Professor Diego diz que esta 30 

responsabilidade deverá ser passada à CPq, mas até o momento ainda não foi. O professor Rodrigo enfatiza 31 

que quando estas questões chegarem à CPq, os critérios deverão estar bem definidos e mais claros e o 32 

professor Luciano fala da isenção na apuração de problemas. Sobre os comitês, professora Cynthia indagou 33 

sobre a publicação da portaria e professor Diego respondeu que a mesma está para ser publicada.  34 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) -  35 

Professor Luciano informou que na reunião da PRP, o Pró-Reitor abriu espaço para discussão a fim de saber 36 

as prioridades de cada unidade. Relata que o Pró-Reitor quer que cada CPq assuma as rédeas da pesquisa 37 

na universidade, como por exemplo, o gerenciamento do PUB e a assinatura pela direção de documentos de 38 

outros fomentos, mesmo que o órgão não demande isso. O professor Diego afirma que é papel da CPq 39 



 

 

verificar os pedidos, e o professor Luciano informou ao Pró-Reitor que a EACH já o faz. O Pró-Reitor 40 

comunicou que será disponibilizado 01 notebook com software para o gerenciamento do controle de qualidade 41 

dos laboratórios. O professor Luciano enfatizou que devido à insuficiência do quadro de funcionários, o 42 

próprio docente será responsável pelo lançamento de informações no sistema GIP. Professor Luciano 43 

abordou questões sobre manutenção e atualizações do sistema gerador, e a comunicação com a empresa 44 

terceirizada e a equipe de Sistemas da EACH. E indaga sobre qual caminho seguir e o papel dos sistemas na 45 

Unidade. Professor Tiago cita como exemplo, os avanços do sistema Júpiter e de como os sistemas USP 46 

podem retornar positivamente à comunidade USP. 47 
 48 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 49 
 50 
Aprovação de Atas: 53ª aprovada. 51 

PARTE III– ORDEM DO DIA 52 

 53 

INFORMES 54 

Renovação do GT de pós-doc: professora Káthia permanece (até maio), e os novos membros são professora 55 

Cynthia, e o professor Rodrigo até maio. Desligamento professor Márcio Gurgel: pela proximidade do fim do 56 

seu mandato, a nova eleição para esta vaga será realizada em abril/maio. Professor Diego informa a existência 57 

na unidade de verbas para emergências, este ano conta com um valor de 30 mil reais, e uma demanda que 58 

vem direto da direção, sendo que o custo com a manutenção de ar-condicionado atualmente passa dos 300 mil 59 

reais. Professor Diego sugeriu reservar 30 mil reais da RTI para o contrato do ar-condicionado, valor este que 60 

será disponibilizado pela Direção ao longo do ano, provindo da dotação básica da unidade, a ser utilizado pela 61 

CPq para necessidades especiais não atendidas por RTI ou outra fonte específica. Professora Káthia enfatiza 62 

que devemos pensar em quais casos devemos utilizar esta verba, após tentativa de angariar verba com outros 63 

fomentos. Professor Tiago concorda que estes critérios devem ser previamente estipulados, e se houver sobra 64 

de algum valor ao final do ano, empenhá-lo garantindo a permanência da verba na CPq. Professora Cynthia 65 

indaga a possibilidade de utilizar esta verba para organização do Siicusp, e o professor Diego diz que primeiro 66 

devemos recorrer à PRP, e se negado, usar a verba para este fim. Professor Luciano fala que é necessário 67 

plano de contingência. Professora Káthia sugere utilizar a verba para premiações, no entanto, o professor 68 

Diego lembra que não pode ser utilizada para este fim. Professor Diego diz que a demanda com ar-69 

condicionado nos laboratórios passa de 200 mil, e estão na busca de outros fomentos para dar suporte a este 70 

gasto. Processo via CPq pode demorar de 30 a 40 dias, e para utilização dos 30 mil previstos, há a 71 

necessidade de descrever os itens financiáveis, colocando o material de consumo e manutenção de 72 

equipamentos como prioridades. Como a importância de justificar a não contemplação pela FAPESP e outros 73 
fomentos, o professor Rodrigo fala da importância de esgotar as negações por outros fomentos e que mesmo 74 

assim, não é certeza de atendimento pela CPq. Professor Luciano diz que é necessário definir formalmente 75 

estes critérios, uma vez que em breve atravessaremos uma fase de transição nesta Unidade. O professor 76 

Diego sugeriu oficializarmos através de portarias. A professora Káthia solicita informações sobre a portaria da 77 

PRP referente a verba para o programa de pós-doc, e o professor Diego diz que esta portaria está na 78 

procuradoria e há uma demora da análise do uso de dinheiro para determinado fim. 79 

DISCUSSÕES 80 

Calendário de reuniões - 18/04, 23/05 e 20/06/2017, sempre às 14 horas. 81 

Edital- Chamada de proposta para uso da Reserva Técnica Institucional: Professor Diego informa que RTI 82 

2014 está sendo finalizada, e os gastos com a instalação e readequação dos aparelhos de ar-condicionado 83 

estão sendo elaborados junto à direção. Chamada RTI 2017: valores 2015, 2016 e 2016, por volta de 118 mil. 84 

O novo edital deve ser elaborado com o valor consolidado. Data lançamento e entrega dos pedidos, conforme 85 

cronograma e envio do relatório FAPESP no início de maio, com a finalização de portarias, as quais 86 

funcionarão até revogação da diretoria. GT RTI: Professor Diego questiona participação dos comitês. Professor 87 

Luciano fala da necessidade de delimitar as solicitações a fim de atender melhor a demanda. Professor Diego 88 

pede a atualização do valor para 118 mil e data final do edital para 31/05, alterações aprovadas por todos os 89 

membros presentes. 90 

ENCERRAMENTO. Encerradas as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por encerrada esta 91 

reunião. Para constar, eu, Ana Cristina, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 92 

e pelo Senhor Presidente. 93 


