
 

 

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 20.06.2017, às 14hs, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Reunião das Comissões Estatutárias , 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 Cássio de Miranda Meira Jr.  P Flávia Mori Sarti 

 Membro Docente Alessandro Soares da Silva  P Valéria Cazzeta  

 Membro Docente Felipe S. Chambergo  A Carlos Molina Mendes P 

Membro Docente Helton H. Bíscaro  P João Paulo P. Marcicano 

 Membro Docente Cynthia Harumy Watanabe P Cláudia Regina G. Vicentini 

 Membro Docente Pedro Dias de Oliveira P Masayuki Oka Hase P 

Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco A Marília Velardi A 

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

  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 assuntos relacionados à Espaço 10 

Físico serão tratados adiante e solicitou a inclusão de pauta do assunto "Calendário para as reuniões do 11 

2° semestre de 2017", todos concordaram e acrescentou-se no final da reunião. Em conversa com a 12 

CPg, CCEx e Cg todos concordaram em participar e contribuir com a Semana da Ciência 2017 (inclusive, 13 

se possível, com recursos financeiros, com exceção da CCEx, que não possui). 14 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados) -  15 

Professor Pedro informou que precisou da lista de Parque de Equipamentos atualizada para envio à 16 

FAPESP e a que está no site já possui um ano, assim, ele atualizou e enviou. A funcionária Érika 17 

informou que já havia solicitado ao func. Mauro (responsável pelo Patrimônio) e  assim que estiver 18 

disponível a nova lista atualizada será substituída na página da EACH. Ele também solicitou a lista de 19 

pós-docs em andamento atualizada, que a Érika informou que encontra-se disponível na página da 20 

EACH. Por último, questionou o prazo de documentos encaminhados para assinatura da diretora, uma 21 

vez que existem prazos exigidos pela FAPESP e sugeriu que seja feito um levantamento da média de 22 

dias que ocorrem essa tramitação para que os professores não sejam prejudicados. A funcionária Érika 23 

informou que assim que o documento chega na Secretaria já é encaminhado e lembrou que passa pelo 24 

Presidente (ou vice) da CPq, para então ser encaminhado para direção e que não são todos os dias que 25 

a diretora possui disponibilidade para assinar os documentos. 26 
 27 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 28 
 29 

1. Aprovação de Atas: 55ª aprovada por unanimidade 30 

PARTE III – ORDEM DO DIA 31 

 32 

Edital Reserva Técnica Institucional 2017: O Edital foi prorrogado por mais um mês (término em 16.07.2017) 33 

para que os professores se organizem e finalizem suas solicitações, encaminhando-as para a Secretaria da 34 

CPq. Prof. Diego informou que sobrou 17 mil reais referente à última RTI e que a Marisa está ciente do 35 

andamento e que a Prestação de Contas deverá ocorrer em meados de agosto e a execução da RTI atual está 36 

prevista para meados de setembro. 37 

Prof. Diego lembrou que os 3 orçamentos são feitos  e que tudo passa por  licitação. Prof. Pedro citou 38 

exemplo de erro que ocorreu no A3 com o escaninho que atualmente lá se encontra e ressaltou que nem 39 



 

 

sempre a licitação favorece  a instituição. A RTI exige 3 cotações que são fornecidas pelo pesquisador. O setor 40 

de Compras contata as empresas, verificam o valor e jogam no Pregão. O funcionário Lindon realizará uma 41 

filtragem nas documentações, que seguirão para o Setor de Compras. Prof. Paulo enfatiza a necessidade de 42 

informações precisas fornecidas pelo pesquisador para facilitar a tramitação e acredita que dependendo do 43 

valor ou do item a ser comprado, o pesquisador deve colaborar com o Setor de Compras no momento da 44 

execução da compra. Prof. Pedro sugere que cada orçamento tenho o prazo de 90 dias de validade, para 45 

facilitar  e indicar as empresas que a compra não é imediata. Também informou que alguns colegas precisam 46 

de ajuda para RTI e os membros da CPq devem auxiliar. Lembraram que os CMPs não capturam todos os 47 

docentes, alguns não possuem seu espaço e nem demanda e Infraestrutura. 48 

Classificação PIBIC/PIBITI: foram inscritos 100 projetos para concorrer às bolsas e o GT (Paulo, Masayuki e 49 

Tiago) avaliaram os projetos. A Secretaria da CPq classificou os projetos (ranqueou) no Sistema e os membros 50 

acreditam que é necessário divulgar o resultado (transparência é fundamental) para a comunidade por email e 51 

página da CPq. Prof. Diego acredita que o Edital PUB ainda será lançado este ano. 52 

Avaliação Espaço Físico: O CTA entendeu que a CPq deveria fazer a avaliação de uso dos espaços físicos da 53 

EACH, com Comitês Gestores, propondo renovações e novas propostas de uso, atualizando as informações 54 

referentes à 2009. Formou-se um GT para elaborar esse relatório e elaborar propostas de avaliação composto 55 

pelos Professores Diego, Alessandro e Pedro. Prof. Paulo lembrou que esse mecanismo de reavaliação é 56 

primordial e que já havia sido previsto no passado;  é necessário criar critérios de avaliação. Prof. Alessandro 57 

acredita que esse acompanhamento é muito importante e que a mensagem não pode despertar nenhum grau 58 

de insegurança entre os docentes.  59 

Formulário conserto equipamentos: A funcionária Ana, da Secretaria da CPq, elaborou um formulário para 60 

conserto de equipamentos que foi enviado apenas aos membros da CPq e agora será disponibilizado na lista 61 

de docentes. Prof Alessandro sugeriu acrescentar a informação de que dúvidas e sugestões devem ser 62 

encaminhadas para o email pesquisa@usp.br, informou também que foi criado o CMP1 e que a comissão 63 

executiva terá o mandato de 1 ano, formada pelos Professores Vaz, Homero, Ruth Melo, Celi e Alessandro 64 

Soares; há um representante por sala, totalizando 12, ressaltou que falta estrutura de internet e Rede no 65 

prédio. O B3 ainda não se organizou. Segundo o Prof. Molina, alguns IP's fixos foram distribuídos no início da 66 

EACH, o que garante certa estabilidade na Rede.  67 

Calendário 2° semestre de 2017: os professores acharam melhor uma consulta através do Doodle, para 68 

titulares e suplentes e a funcionária Érika informou que irá elaborar. 69 

 70 

DISCUSSÕES 71 

SIICUSP e Semana da Ciência EACH 2017:  Prof. Tiago irá falar com o Pró- Reitor adjunto (Saraiva) e solicitar 72 

verba e conversar sobre a CPq. Prof. Alessandro ressalta a importância de premiar os alunos, como por 73 

exemplo com passagem para Congresso, livro, etc. Prof. Paulo acredita que sem patrocínio seja difícil e 74 

concorda com o Prof. Alessandro; deve-se trabalhar o conceito e pelo menos distribuir certificado diferenciado 75 

para os destaques do Evento. 76 

Mapeamento da Pesquisa na EACH: Prof. Diego informou que está no fim do seu mandato (que encerra-se 77 

em janeiro) e o mapeamento da Pesquisa é algo muito importante a ser encaminhado nos próximos meses, 78 

lembrando que os Comitês Gestores estão sendo formados e se desejarem podem fazer um Regimento 79 

Interno. O mapeamento deseja levantar quantos docentes fazem pesquisa, e que tipos de necessidades 80 

precisam ser sanadas no futurocomo é a pesquisa na EACH. Deve-se identificar as áreas, dificuldades, 81 

facilidades, como a CPq auxilia, quem precisa de ajuda, captação de recursos, diálogo com representantes de 82 

área na FAPESP, entre outros. Os Comitês Gestores auxiliam na hora de dissecar quem faz pesquisa e o 83 

espaço utilizado. GT Mapeamento: Professores Diego, Paulo, Helton e Molina.Professor Alessandro deseja 84 

discutir na próxima reunião a existência de uma Revista da CPq ou da Semana da Ciência e SIICUSP, acredita 85 

que seja um importante objeto de atenção dos membros da CPq e citou algumas importantes: GPP, TM, 86 

Psicologia Política, Estudos Culturais, entre outras.  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 


