
 

 

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 16.08.2017, às 14hs, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Realização de Concursos Docentes, sob a vice-2 

presidência do Prof. Dr. Tiago Mauricio Francoy, tendo como secretária Ana C. Souza. A tabela 3 

seguinte indica os membros presentes à reunião.  4 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Diego A. Falceta Gonçalves A Tiago Mauricio Francoy P 

Membro Docente Alessandro Soares da Silva  A 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 
 

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                                 A Masayuki Oka Hase P 

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 – O professor Tiago informa que o valor da RTI 2016 foi aprovado, e 10 

com as compras previamente designadas, a requisição foi encaminhada ao setor de compras que tem o prazo 11 

de até o dia 31/08 para finalizar este processo e prosseguir com os gastos da próxima RTI. Ele informa que a 12 

reforma do Centro de Refrigeração está em andamento no A3. Professor Tiago abre consulta sobre 13 

posicionamento da CPq referente ao crescente cortes de verbas e suspensão de bolsas do CNPq. Professor 14 

Helton concorda, uma vez que a ausência de manifestação indica uma normalidade inexistente. Professor 15 

Paulo indica que o ideal seria um posicionamento da Unidade como um todo. Professor Tiago sugere elaborar 16 

carta e circular este documento na lista de membros da CPq, para posterior envio à lista de docentes. O 17 

professor Chambergo indaga sobre o posicionamento no Conselho de Pesquisa, o professor Tiago responde 18 

que não há sinal de articulação neste órgão sobre este assunto, até o momento. 19 

2. Palavra aos membros (inclusive relato sobre Reuniões em outras Comissões e Colegiados)  - O 20 

professor Helton traz indicação para o Prêmio USP Trajetória pela Inovação, com os nomes dos 21 

professores Luciano Vieira Araújo e Isabel Italiano que se destacaram pelo prêmio Imagine Cup, da 22 

Microsoft. O professor Chambergo sugere indicar os dois docentes e utilizar uma única justificativa. O 23 

professor Tiago analisa formulário de indicação para avaliar possibilidade de indicação conjunta, devido ao 24 

trabalho disciplinar desenvolvido. O professor Paulo propõe deliberar e referendar esta indicação, para que 25 

seja possível encaminhar à Congregação e cumprir o prazo estipulado.  O professor Cássio expõe dúvida 26 

sobre utilização de verba da RTI para sistema de monitoramento, demais membros esclarecem que deve ser 27 

avaliada a contrapartida deste sistema para pesquisa. 28 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 29 

Aprovação de Atas: 56ª ata aprovada. 30 

PARTE III– ORDEM DO DIA 31 

 32 

DISCUSSÕES 33 

RTI - professor Tiago informa que os grupos de pesquisa alocados no CMP2 ainda não formalizaram seu 34 

comitê gestor e como os demais CMPs não atingiram os valores iniciais, sugere prorrogar o prazo para 15 de 35 

setembro, com a avaliação das propostas na reunião do dia 20 de setembro. Explica que enquanto os valores 36 



 

 

estabelecidos não forem completamente preenchidos, atingindo o valor total da RTI, os orçamentos não 37 

poderão ser enviados. Sobre o CMP2, o professor Paulo declara que, por se tratar de um ambiente mais 38 

heterogêneo é normal suceder mais ruídos e uma maior resistência, desta forma, concorda com a prorrogação 39 

do prazo para que se atinja o total de recursos e gere uma maior pressão para a decisão ser tomada, caso 40 

contrário, a verba deve ser realocada. O professor Chambergo concorda com a 2ª prorrogação e indica que ao 41 

fazer o chamado aos convidados, informar que a não manifestação de determinado CMP acarretará no 42 

remanejamento da verba para outro bloco e/ou grupo de pesquisa. O professor Tiago frisa a necessidade da 43 

organização do CMP2, uma vez que é exigência de uma portaria da Direção em reconhecer os grupos que se 44 

manifestem como comitês gestores e estipula que, caso o comitê gestor desse CMP não encaminhe suas 45 

propostas até o dia 15 de setembro, a verba a ele destinada será distribuída entre os demais CMPs. Professor 46 

Chambergo enfatiza que deverá ser informado que o acesso à verba será possível somente via CMP. O 47 

professor Paulo pede que esta informação seja divulgada na próxima chamada de prorrogação do edital, 48 

incluindo a observação que o CMP que não se manifestar ficará de fora. PIBIC e Pré-IC - a funcionária Ana 49 

informa sobre a quantidade de projetos contemplados na edição 2017/2018, até o momento: 16 na modalidade 50 

PIBIC, sendo 01 bolsa PIBIC-Cota, e 06 projetos na modalidade de pesquisa Pré-IC. O professor Tiago relata 51 

dificuldade na avaliação dos projetos de Pré-IC devido ao formato disponível no sistema, e fala da necessidade 52 

de se realizar um enriquecimento no formulário para uma melhor avaliação. Siicusp – a professora Cynthia 53 

informa que os 140 trabalhos inscritos serão apresentados em dois dias, 26 e 27 de setembro, sendo 54 

distribuídos em 04 blocos de 35 trabalhos cada e divididos em 02 turnos, no período da manhã, das 10:00 às 55 

12:00 horas, e aprovado nesta reunião o período da tarde das 14:00 às 16:00. A professora Cynthia explica 56 

que será necessária a participação de 02 avaliadores para analisar cada trabalho PIBIC e de 01 avaliador para 57 

as demais apresentações, ela comunica que serão convidados alunos de mestrado e pós-docs. O professor 58 

Paulo, membro do GT Siicusp, contribuirá com a elaboração de formulário para gerenciar as inscrições dos 59 

mestrandos e pós-docs. A professora Cynthia pede à Presidência desta Comissão, que seja elaborado um e-60 

mail pedindo a colaboração dos professores e a compreensão destes quanto à ausência dos alunos que 61 

apresentarem trabalhos no Siicusp e o professor Tiago concorda com o envio dessa comunicação. Semana da 62 

Ciência: o professor Tiago relata que o professor Saraiva, além de solicitar a realização deste evento em 63 

período concomitante ao de nível nacional, pediu uma maior participação a fim de gerar um aumento na 64 

visibilidade da produção científica da USP. E pela localização da EACH, gostaria de um evento realizado no 65 

campus da zona leste. Através de e-mail enviado na lista de docentes, professor Tiago enviou o link de 66 

inscrição e orientações para cadastramento das atividades pelos professores interessados. Ele informou que 67 

foram recebidas 07 propostas de atividades e estas serão realizadas provavelmente nos vãos livres  da Escola. 68 

O professor Tiago informa que a Pró-Reitoria de Pesquisa pediu projeto para solicitar financiamento pelo CNPq 69 

deste evento, no valor total estipulado de 100.000. Ele também relata que a PRP tem planos de pagar o 70 

aluguel de ônibus para inclusão das escolas e alunos externos, mas que isso depende da aprovação do projeto 71 

CNPq. Informa ainda que o material para sinalização do evento, como totens, banners e placas, serão 72 

fornecidos. O professor Tiago fez contato com o responsável pela infraestrutura, Luciano Piccoli para auxiliar 73 

neste processo. Professor Tiago sugere a obrigatoriedade de apresentação de dados de pelo menos um 74 

representante por grupo que possua espaço de pesquisa alocado na EACH, de modo a contribuir para dar 75 

visibilidade no que é produzido em pesquisa e ciência na EACH. Todos os membros presentes de acordo, e 76 

enfatizam que além dos docentes, possam ser incluídos os pós-graduandos e pós-docs. Professor Chambergo 77 

fala sobre as apresentações orais na Semana da Ciência, que dispensam o uso de banner. O professor Helton 78 

comenta sobre a importância da presença dos alunos de ensino médio nas apresentações orais, e o professor 79 

Tiago complementa que os alunos da EACH também deveriam prestigiar estas atividades. O professor 80 

Chambergo sugere que realização da apresentação oral seja obrigatória para os pós-doutorandos, a fim de 81 

mostrar o desenvolvimento da pesquisa e o professor Paulo complementa que seria uma contrapartida pelo 82 

uso do espaço físico, e no caso da pós-graduação via manifestação da coordenação deste programa, o 83 

trabalho da ideia de visibilidade. 84 

ENCERRAMENTO. Encerradas as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por encerrada esta 85 

reunião. Para constar, eu, Ana Cristina, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 86 

e pelo Senhor Presidente. 87 


