
 

 

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 20.09.2017, 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  

 

Carlos Molina Mendes 

 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 

 Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco A Marília Velardi 

 Membro Docente Paulo Rogério M. Correia  A 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 a data do Research Connect 10 

oferecido para a USP precisou ser transferida para os dias 13 a 15 de março de 2018, assim as 11 

indicações de docentes para participar do curso continuarão a ser feitas por meio de formulário online, e 12 

devido a esta alteração de data, o prazo para envio dos nomes foi estendido até dia 31/10/2017. Dois 13 

professores já manifestaram interesse por email: Flávio Pires (que ano passado foi suplente e tem 14 

mostrado grande interesse desde então em participar) e Violeta Sun. Vamos aguardar novos emails de 15 

interesse, porém o Prof. Flávio até o momento é o nome indicado. Prof. Diego também comunicou que o 16 

Espaço Criogenia (térreo) está fisicamente pronto, mas falta o ar condicionado, que foi comprado através 17 

do setor de Compras com o saldo anterior da RTI de dez mil reais. 18 

 19 

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

Professor Pedro informou ao participar de um Workshop da AUCANI, na àrea voltada à  Pesquisa, ele 21 

observou que se fazia necessária a presença de um representante da CRInt da EACH, e o Prof. 22 

Alessandro, na figura de membro da referida Comissão,ressaltou que são muitos eventos e atividades 23 

ao mesmo tempo e que neste caso, não havia recebido nenhum convite formal. Prof. Pedro comunicou 24 

que a FAPESP aprovou a bolsa de um pesquisador-visitante estrangeiro, no entanto, ele diz que essa 25 

tramitação da FAPESP não informa automaticamente a EACH sobre esse pesquisador, nem esta 26 

informação é incluída no relatório AUCANI, pois a CRInt não realiza esta comunicação por não receber 27 

tal informação. Além disso, sala para esses visitantes também é sempre um problema, ele diz que 28 

geralmente utiliza-se a sala do docente responsável na EACH e o Prof. Pedro lembrou que a sala de 29 

videoconferência é praticamente inutilizada, o que poderia ser uma alternativa. Sugestão: encaminhar 30 

email para docentes orientando que informem antecipadamente à Pesquisa e Internacionalização quando 31 

recebermos um professor visitante e alteração no Formulário da CPq de "Documentos encaminhados 32 

para assinatura da diretora" incluindo essa informação (Secretaria da CPq irá alterar). 33 

 34 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 35 

 36 

1. Aprovação de Atas: 57ª aprovada com uma abstenção. 37 

PARTE III – ORDEM DO DIA 38 



 

 

 39 

Edital Reserva Técnica Institucional 2017 Recebemos solicitação dos 4 CMP's. A RTI possui várias fontes 40 

de recursos e essa verba é utilizada para preparação do espaço de Pesquisa. Prof. Pedro ressalta que 41 

deve-se justificar cada solicitação com qualidade e detalhamento para a FAPESP, a fim de ser atendida. 42 

O ideal seria criar um modelo padrão de sugestão para envios e justificativas. Prof. Diego informou que a 43 

Prestação de Contas anterior ainda não foi finalizada e leu as normas da RTI, conforme Edital, para que 44 

juntos, todos pudessem auxiliar na análise de toda documentação enviada. Solicitações para manutenção 45 

preventiva não podem constar, mas para manutenção corretiva, podem. Primeiramente fez-se uma 46 

triagem, cortando solicitações que não fazem parte do Edital. Depois, de todos os itens solicitados, 47 

priorizou-se 4 (pois a verba é restrita para todos os CMP's) e reformularam/aprimoraram as justificativas 48 

necessárias para encaminhar todo pedido. Prof. Pedro informou que a CPq financia/ mantém uma 49 

torneira Milli-Q (que fornece água pura e acesso coletivo). Prof. Diego irá finalizar o documento de uso 50 

RTI, depois será submetido à Congregação e à FAPESP. Por fim o uso dos recursos ficará autorizado. 51 

SIICUSP Prof. Cynthia informou que está trabalhando junto com a Secretaria da CPq para que o Evento 52 

ocorra sem problemas e que precisará que os membros da CPq estejam à disposição para avaliar 53 

trabalhos, se necessário, além de incluir as avaliações no Sistema SIICUSP, pois a maioria será feita por 54 

pós-graduandos e pós-doutorandos, que não possuem acesso ao Sistema. Prof. Diego sugeriu que todos 55 

os membros presentes auxiliassem nessas avaliações via Sistema e todos concordaram em cadastrar no 56 

Sistema assim que o Evento finalizar. As secretárias da CPq dividirão as avaliações entre os professores. 57 

Prof. Cynthia também informou que os certificados já estão sendo elaborados e que os professores 58 

podem indicar alunos voluntários para auxiliar durante o Evento. 59 

Semana da Ciência EACH 2017 Prof. Tiago informou que 7 atividades já foram inscritas, que a Pró-60 

Reitoria de Pesquisa já forneceu o material modelo de sinalização do Evento para todas as Unidades e 61 

cada uma irá personalizar como desejar e reenviar o material para Pró-Reitoria. Passado o SIICUSP, 62 

agora o GT irá dar continuidade aos trabalhos necessários para o desenvolvimento do Evento. Prof. 63 

Alessandro sugeriu que seja obrigatório tanto para pós-doc como para prof. visitante (e divulgado por 64 

email e na página da CPq) realizar seminário/palestra periodicamente e participar da Semana da Ciência 65 

e SIICUSP como avaliador e que no final de cada ano seja organizado um livro ou revista com os 66 

Eventos/ Conferências realizadas. Prof. Diego sugere que um GT seja formado para estruturar a ideia e o 67 

cronograma, com membros da CRInt, CPq e CPg. A Secretaria da CPq ficou responsável em entrar em 68 

contato com o Prof. Alexandre Panosso e o GT formado, até o momento, conta com a participação dos 69 

professores: Helton, Pedro Dias e Alessandro. 70 

 71 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada 72 

esta reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 73 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 74 

 75 


