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 Comissão de Pesquisa da EACH  

Apresentação da candidatura e plano de trabalho - 

 

Candidatos: Prof. Mario Pedrazzoli (Presidente) e Prof. Marcelo A. Nolasco (Vice-

Presidente) 

 

Prezadas e prezados membros da Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo; Membros de nossa comunidade: 

professores, funcionários, alunos de graduação e pós-graduação: 

 

Apresentamos nosso plano de trabalho para a gestão da Comissão de Pesquisa 

como candidatos à Presidência e à Vice Presidência da Comissão de Pesquisa (CPq) da 

EACH. Mario Pedrazzoli é professor associado 2, docente de disciplinas nos cursos de 

EFES, Gerontologia, Obstetricia e Licenciatura em Ciências da Natureza, faz pesquisa 

em Genética, Ritmos Biológicos e Estudos Culturais, foi membro da CPq por três anos, 

sendo dois destes como Presidente.  Marcelo Nolasco é professor associado 2, docente 

do bacharelado em Gestão Ambiental e do PPg em Sustentabilidade; foi ao longo dos 

últimos 10 anos, membro da CPq, coordenador de programa de pós-graduação na 

EACH, membro e presidente da CPG.  

A chapa entende  que o trabalho na CPq deve  ser realizado em cooperação com 

os pesquisadores da EACH e terá como princípio de atuação uma gestão  

compromissada com a democracia,  transparência e   diálogo com a comunidade. 

Enfatizamos ainda nosso apoio aos princípios filosóficos da EACH como a 

interdisciplinaridade, a inovação pedagógica e a extensão. Propomos um plano de 

trabalho que abarque as esferas organizacionais, de disseminação de conhecimento e 

integração relativas à pesquisa produzida na EACH e de reflexão sobre atividade 

científica local e também nas fronteiras do saber científico. 

Esta chapa pretende propor ações de aperfeiçoamento da organização da 

estrutura administrativa de pesquisa na EACH a fim de facilitar o trabalho dos 

pesquisadores, de forma que eles possam se concentrar somente na sua atividade 

científica.  
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A proposta de plano de trabalho da gestão da CPq para o próximo biênio está 

apresentada abaixo. As ações estão alocadas em cinco eixos de gestão, conforme 

ilustrados na figura e descritos a seguir. Pretendemos colocar em prática as ações de 

cada eixo simultaneamente, assim como avaliar os resultados obtidos para que as ações 

sejam reformuladas quando necessário.  

 

Gestão de processos  

 Trabalhar como assessoria científica da diretoria, da congregação e do CTA; 

 Participar da organização do funcionamento de Comitês ligados à pesquisa, 

como por exemplo, os Comitês de Ética, e apoiar as ações dos Comitês Gestores 

dos grupos de pesquisa; 

 Utilizar os resultados da avaliação institucional e ampliar o mapeamento da 

pesquisa na EACH para direcionamento das ações da CPq;  

 Buscar a integração com outras comissões estatutárias da EACH, CG, CPG e 

CCEX e com a CoC do Ciclo Básico para organizar eventos de divulgação de 

pesquisa e organização de projetos interdisciplinares em RP. 

 

Gestão de recursos  

 Definir calendário e realizar previsão orçamentária anual para a pesquisa na 

EACH a partir da sistematização de demandas e gastos; 

 Estimular pesquisadores para a captação de recursos financeiros em agências de 

fomento e participação em editais especiais, tais como programa de apoio aos 
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biotérios da USP, FINEP e organização de Núcleos de Apoio a Pesquisa 

(NAPs); 

 Definir política/critérios de distribuição dos recursos financeiros destinados para 

a pesquisa na EACH; 

 

Gestão de projetos  

 Promover o desenvolvimento de pesquisa com caráter multidisciplinar através 

do estímulo da integração das diferentes áreas de pesquisa e docentes; 

 Apoiar o desenvolvimento de pesquisa nos programas nos diferentes níveis 

acadêmicos, tais como pre-IC, IC, mestrado, doutorado e pós-doutorado; 

 Dar continuidade na organização de eventos sobre ciência na EACH, tais como 

Semana da Ciência e palestras na fronteira da ciência ou em temas polêmicos; 

 Avançar na organização do escritório FAPESP na EACH e criar escritório 

pesquisa que poderá gerenciar projetos de qualquer agência de fomento; 

 Incentivar a cooperação internacional por meio de visitas e seminários de 

pesquisadores estrangeiros. Buscar auxílio para estas atividades em agência de 

fomento, através de parcerias com outras unidades e da UGPN. 

 

Gestão de pessoas  

 Realizar uma divisão eficiente do trabalho a ser feito na CPq;   

 Facilitar a interlocução e a cooperação entre funcionários e docentes para o 

desenvolvimento das atividades da CPq; 

 Oferecer apoio aos funcionários para que desempenhem suas funções 

satisfatoriamente, e apoio aos docentes para que suas demandas sejam atendidas 

adequadamente. 

 

Gestão da comunicação 

 Promover a divulgação científica interna através da ampliação do sistema de 

informação e coleta de dados de pesquisa permanente, da atualização das 



4 
 

informações do portal da CPq, acesso aos documentos gerados pelo colegiado e 

atividades que busquem a popularização da ciência, como por exemplo, feira de 

ciência; 

 Promover a divulgação científica externa através de ações junto à assessoria de 

imprensa, de estímulo às publicações em revistas de divulgação científica. 

Ampliar a participação da comunidade da EACH (docentes, funcionários e 

alunos) nas discussões que envolvem a pesquisa através de consultas e canais de 

acesso à CPq; 

 Incentivar e divulgar oportunidades de bolsas de pesquisa; 

 Criar condições para discussão de questões contemporâneas da pesquisa no 

Brasil, como produtivismo, interdisciplinaridade, colonialismo cultural, 

interação empresa/universidade e organização administrativa na estrutura da 

EACH. 

 


