
 

 

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 23.05.2017, 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 Tiago Mauricio Francoy P 

Membro Docente Alessandro Soares da Silva  P Valéria Cazetta 
 

Membro Docente 
Cássio de Miranda Meira 
Junior   

P Flávia Mori Sarti 
 

Membro Docente 
Cynthia Harumy Watanabe 
Corrêa 

P Claudia Regina Garcia Vicentini 
 

Membro Docente 
Felipe Santiago Chambergo 
Alcalde 

P Carlos Molina Mendes P 

Membro Docente Helton Hideraldo Biscaro                   P João Paulo Pereira Marcicano 
 

Membro Docente 
Paulo Rogério Miranda de 
Correia 

P 
Sylmara Lopes Francelino Gonçalves 
Dias  

Membro Docente Pedro Dias                                 P Masayuki Oka Hase 
 

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

Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco                  A Marília Velardi 
 

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 – Apresentação do resultado das eleições, boas-vindas aos novos 10 

membros, momento que o professor Diego enfatiza a importância na participação nas reuniões. O professor 11 

Molina indaga sobre a presença dos suplentes, juntamente com os membros titulares, e o professor Diego 12 

orienta aos titulares e suplentes confirmarem o comparecimento à reunião antecipadamente, por questões de 13 

reserva de sala apropriada à quantidade de participantes. Edital RTI: o professor informa que até o final de 14 

junho deverá ser realizada a organização do comitê gestor devido final do prazo da RTI e última reunião da 15 

CPq do semestre, na impossibilidade da finalização destes trâmites, o prazo será prorrogado. A RTI 2014 não 16 

foi finalizada, em virtude de sobra no orçamento, sendo assim, a RTI 2017 entrará em vigor somente com o 17 

término do orçamento anterior. Professor Diego fala sobre a criação dos comitês gestores e a importância da 18 

organização deste aos membros. E informa que parte da reserva técnica institucional foi utilizada na reforma 19 

de dois sanitários no bloco A3, que serão transformados em um centro de refrigeração para alocar 20 

equipamentos geradores de calor. O professor Pedro questiona sobre a prioridade desta obra e indaga sobre 21 

a consulta que foi realizada para elencar estas prioridades. O professor Diego informa que esta obra é uma 22 

necessidade da unidade e foram realizadas reuniões para avaliar a demanda regular e extra, sendo que a 23 

maioria votou a favor e o projeto seguiu para execução. 24 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) -  25 

Professor Alessandro declara que os critérios para conserto e utilização de recursos relacionados aos bens 26 

patrimoniados devem ser claramente definidos e sugeriu como item de pauta o que seria contrapartida 27 

institucional. Professor Diego diz que o patrimônio em nome do pesquisador ou projeto, não delega 28 

responsabilidade para unidade, e os custos com conserto e manutenção pede-se complementação FAPESP, 29 

ou reserva técnica institucional ou ainda reserva CPq. O professor Alessandro lembra que no caso do CNPq 30 

não há complementação de verba, todos os custos são provenientes do valor total do projeto. Ele frisa a 31 

necessidade de identificar melhor os critérios para gastos, para não acarretar o sucateamento dos 32 

equipamentos, e o professor Diego diz que há um estudo prévio dos gastos em equipamentos. Professor 33 

Helton enfatiza que há limites de gastos e as dificuldades são para todos. Professor Paulo declara que o 34 

orçamento do projeto não contempla os valores de equipamentos para não exorbitar o valor total do projeto e 35 



 

 

equacionar os casos é necessário para não desestimular os pedidos de projetos. O professor Chambergo diz 36 

que a escola não tem verba específica para consertos, e definir prioridades dos equipamentos e data das 37 

ocorrências são necessárias para não postergar a realização do conserto. O professor Diego informa que foi 38 

definido protocolo de atendimento de emergências com o setor financeiro, que foi acordado em reunião 39 

anterior, que seria: 1º) Reserva técnica, 2º) RTI, 3º) CODAGE e 4º) FAPESP (linha reparo de equipamento ou 40 

aditivo de projeto). Após estas tentativas é que a unidade iria dispor dos recursos disponíveis para atender as 41 

demanda. Professor Paulo sugere que nos projetos de baixo valor, expor a necessidade de troca de parque 42 

de equipamentos. Professor Alessandro fala das dificuldades da área de ciências sociais, pois os fomentos 43 

focam na área tecnológica, ou pesquisas de ponta. Professor Diego afirma que a política de investimento da 44 

FAPESP é de atendimento proporcional à demanda, sendo a razão de aprovação de projetos a mesma para 45 

todas as áreas. O professor Alessandro sugere elaboração de formulário para levantamento do impacto do 46 

uso e andamento dos gastos e consertos dos equipamentos. Definido a elaboração de formulário através de 47 

ferramenta Google. 48 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 49 

Aprovação de Atas: 54ª aprovada, com abstenção do professor Pedro Dias. 50 

PARTE III– ORDEM DO DIA 51 

 52 

INFORMES 53 

Sobre a proposta de Portaria para Organização e gestão das Centrais Multiusuários da USP e criação de 54 

Grupos de Pesquisa no DGP, foram enviados os documentos aos membros para análise e sugestões 55 

posteriores. Professor Felipe Chambergo sugere o envio para o sistema Nereu da pauta e demais 56 

documentos a serem analisados pelos membros, os presentes aprovaram a medida e a Secretaria desta 57 

Comissão procederá à inclusão desta documentação. O professor Diego informa que os 15 auxílios-58 

permanência do Programa de Incentivo a atração de pós-docs já foram distribuídos e a Pró-Reitoria de 59 

Pesquisa suspendeu o recebimento de novos pedidos.  60 

DISCUSSÕES 61 

Siicusp: professor Alessandro sugeriu a realização da Semana da Ciência e Siicusp, em parceria com a 62 

Semana de Cultura, Ensino e Extensão, e o professor Diego informou que isto já ocorre. Para o professor 63 

Diego os professores encaixariam as aulas nas atividades da Semana da Ciência de acordo com o programa. 64 

Professor Alessandro ressalta que não existe obrigação de participação no evento e sugere que a diretoria 65 

deve realizar convite através de comunicação formal. Como também a necessidade de previsão da 66 

participação dos docentes na Semana da Ciência, com ajuda do calendário da EACH através de comunicação 67 

encaminhada à Congregação, convidando os docentes antecipadamente para os mesmos se programarem. 68 

Professor Diego sugere realizar este informe na Congregação, pois não é decidido na Comissão de Pesquisa. 69 

Deliberada data da realização da Semana da Ciência e Siicusp nos dias, 26, 27 e 28 de setembro. Professor 70 

Diego propõe compartilhamento de custos entre as comissões de Cultura e Extensão, Pós-Graduação e 71 

Pesquisa, se não for possível realizar solicitação de verba à Pró-Reitoria de Pesquisa, se esta for negada 72 

utilizar reserva Pesquisa, e o professor Alessandro complementa que demais captação de recursos/doações 73 

deve passar pelo setor de Convênios e CTA. Professora Cynthia propõe divisão dos grupos de trabalho 74 

Semana da Ciência e Siicusp, divisão a qual foi acatada e seguirá a seguinte configuração: Semana da Ciência 75 

– Professores Chambergo, Tiago e Helton. Siicusp – Professora Cynthia e professores Cássio e Paulo, sendo 76 

que o professor Pedro ofereceu apoio aos dois GTs. Definição grupo de trabalho pós-doc: Professora Cynthia e 77 

professores Alessandro, Molina e Pedro. Este grupo de trabalho definirá critérios de punições aos pareceristas 78 

que por exemplo, não cumprem os prazos estipulados por esta comissão. Desta forma o professor Alessandro 79 

sugeriu que o GT se reúna para elaboração e definição destes critérios. O professor Pedro Dias fala sobre a 80 

importância no estímulo das captações para o programa de pós-doutoramento. Definição dos critérios para 81 

escolha do docente da EACH para Prêmio USP "Trajetória pela Inovação": para o professor Diego, a 82 

identificação de possíveis indicados para o prêmio poderia ser feita através da identificação de patentes. O 83 

professor Alessandro diz que esta escolha não deve ser baseada somente nas patentes, uma vez que a área 84 

tecnológica será beneficiada em detrimento das demais áreas de pesquisa. Professor Diego comenta que as 85 

patentes como identificação de candidatos, não a avaliação dos mesmos. Professor Molina recomenda a 86 

utilização de bancos de dados da universidade com as obras catalogadas nos sistemas centrais, o Tycho, por 87 

exemplo, a fim de realizar este levantamento. E o professor Chambergo sugere utilizar além das patentes, a 88 

produção bibliográfica e artística dos docentes. Grupo de trabalho criado para definição destes critérios – 89 

Professores Alessandro, Chambergo e Helton. Envio da indicação até 30 de agosto de 2017. 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 


