
 

 

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 19.10.2017, às 14hs, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Reunião das Comissões Estatutárias , 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  

 Membro Docente Cássio de Miranda Meira Jr. P Flávia Mori Sarti 

 Membro Docente Alessandro Soares da Silva  

 

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 A 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  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 Tiago fala sobre a última reunião do ano do Conselho de 10 

Pesquisa, e relata que foi feita uma retrospectiva do trabalho desenvolvido ao longo da gestão, e que 11 

foram referendadas algumas normativas dos NAPs e discutido os últimos ajustes para a Semana USP de 12 

Ciência e Tecnologia 2017. Em relação ao Siicusp, realizado nos dias 26 e 27 de setembro, o professor 13 

comenta que o evento foi bem-sucedido, com apenas dois imprevistos ocorridos em relação às avaliações 14 

das apresentações, onde o Prof. Pedro Dias que fora designado para lançar as notas em sistema não 15 

retirou os formulários para realizar este procedimento e a Profa. Lisete Barlach que como avaliadora, não 16 

compareceu no dia solicitado. O professor Pedro Dias justifica que os formulários não estavam 17 

disponíveis no momento que ele compareceu à Secretaria para retirada, e a funcionária Ana informa que 18 

não era possível disponibilizar antecipadamente estes documentos, uma vez que as avaliações estavam 19 

no início do período estipulado para este procedimento, e era necessário finalizar os turnos para, assim, 20 

distribuir os formulários. O prof. Tiago agradeceu ao Grupo de Trabalho responsável pela organização 21 

deste evento e às funcionárias da Secretaria da CPq, e ressaltou que as demais faltas de avaliadores 22 

foram prontamente sanadas pela Secretaria e pelo GT. Os membros presentes questionaram sobre o 23 

resultado da etapa internacional e a funcionária Ana comunicou que apesar de a Pró-Reitoria de 24 

Pesquisa ter entrado em contato com os alunos contemplados, não foi divulgada lista com os resultados 25 

até a data desta reunião e a Secretaria já entrou em contato com a PRP para cobrar esclarecimentos 26 

sobre este informe. 27 

 28 

PARTE II – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS 29 

1. Aprovação de Atas: aprovação da 58ª ata adiada para a 60ª reunião. 30 

PARTE III – ORDEM DO DIA 31 

Elevadores A1 e A3: o professor Tiago fala sobre impedimento de carregar materiais pesados nos 32 

elevadores localizados no conjunto de prédios A1 e A3, após circular divulgada pelo setor de 33 

infraestrutura desta unidade informando desta restrição. Ele apresenta 02 propostas, a primeira seria 34 

formalizar solicitação via CPq, com argumentos que revoguem esta restrição, como por exemplo a baixa 35 

utilização para transporte de pessoas. A segunda proposta apresentada seria a instalação de um elevador 36 

de carga nos blocos. O professor Pedro acrescenta que deveria ser observado se a utilização respeita a 37 

capacidade e não causa danos. O professor Tiago leu e-mail enviado pelo setor de infraestrutura e nesta 38 

comunicação não está descrita a justificativa desta proibição. Professor Paulo sugere que a Comissão de 39 

Pesquisa encaminhe questionamento para evitar personalização desta decisão. E relata exemplo do 40 



 

 

Instituto de Química, que possui na ponta dos prédios da unidade, elevadores de carga em uma cabine 41 

simples. Professor Tiago concorda com esta despersonalização e os membros presentes aprovam 42 

proposta de envio de solicitação de instalação de elevadores de carga nos blocos. Aprovada a primeira 43 

proposta que fala sobre solicitação das necessidades e demandas, e conforme retorno do setor 44 

responsável, será realizada reivindicação da construção de um elevador de carga. 45 

Semana da Ciência 2017 Sobre a elaboração do cronograma das comunicações orais, o professor Tiago 46 

fala que junto com o professor Helton, realizou divisão por áreas: educação, exatas, biológicas, gestão 47 

políticas públicas etc, e que após essa divisão, os dados foram encaminhados à Secretaria da Cpq para o 48 

desenvolvimento da programação do evento. A funcionária Ana informou que devido ao curto período de 49 

tempo para as adequações na planilha de comunicações orais, e pelos espaços e horários escassos, as 50 

alterações solicitadas não obedecerão obrigatoriamente esta divisão por áreas e que a nova versão do 51 

cronograma com a programação definitiva, mais algumas atividades da CCEX incluídas, será divulgada 52 

no dia seguinte. O professor Tiago comunica que a Pró-Reitoria de Pesquisa disponibilizou 72 diárias 53 

para serem distribuídas entre os 24 monitores previstos convocados para trabalharem no evento. Serão 54 

alocados 02 alunos por atividade, com a possibilidade do pagamento de diária proporcional conforme a 55 

carga horária trabalhada. A preferência é dada para alunos de graduação que possuem conta no Banco 56 

do Brasil. O professor Pedro fala sobre a questão das aulas durante o evento, na possibilidade de 57 

suspendê-las ou não, para uma maior participação. O professor Tiago acredita que essa suspensão 58 

acarretaria um esvaziamento de público nas atividades. Indicação para Curso FAPESP/British O professor 59 

Tiago informa aos membros presentes, que os professores que manifestaram interesse foram Flávio 60 

Oliveira Pires e Violeta Sun. Os membros deliberaram por escolher o professor Flávio Oliveira Pires, por 61 

este ter manifestado interesse pelo segundo ano consecutivo. 62 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada 63 

esta reunião. Para constar, eu, Ana C. Souza, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 64 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 65 

 66 


