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Apresentamos nossa proposta de trabalho para condução da CPq-EACH no exercício de 

fevereiro de 2018 a janeiro de 2020. O presente plano de intenções apoia-se em nossas convicções e 

busca contemplar expectativas de docentes, discentes e servidores da EACH, assim como inclui alguns 

aspectos legais constantes em documentos oficiais da EACH e da USP. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar que reconhecemos positivamente o trabalho 

realizado pelas gestões anteriores da CPq-EACH e esperamos aperfeiçoar o que foi construído por 

nossos antecessores, assim como buscar novas conquistas para valorização da pesquisa em nossa 

unidade e reconhecimento do trabalho conduzido na EACH dentro do contexto da USP e junto às 

agências de fomento. 

Dentro do escopo de ações sob responsabilidade direta da Presidência da CPq-EACH, conforme 

constante no regimento da unidade, buscaremos desenvolver uma gestão pautada em diálogo, de forma 

a buscar consenso na tomada de decisão da comissão, dentro de princípios de respeito, transparência e 

agilidade nas ações e na busca por soluções às questões propostas pelos docentes, discentes e 

servidores. 

Entendemos que a Universidade de São Paulo é direcionada para excelência na dimensão da 

pesquisa e, portanto, atuaremos com espírito em prol do fomento das melhores condições para 

execução da pesquisa na unidade, sempre respeitando o tamanho e a diversidade existentes na EACH. 

Entendemos que a diversidade é representada na atual composição de membros da CPq-EACH e, 

portanto, consideramos que as reuniões da comissão constituem um fórum de extrema importância para 

debate de ideias e tomadas de decisões orientadas ao bem comum no âmbito da pesquisa e à promoção 

da interdisciplinaridade. 

Em nossa proposta, entendemos que determinadas responsabilidades da CPq-EACH devem ser 

conduzidas respeitando características peculiares das pesquisas em análise, como, por exemplo, 

deliberação sobre destino das verbas e gestão da alocação de espaço físico aos grupos de pesquisa. 

Sendo assim, propomos manutenção da gestão compartilhada das demandas por meio de grupos de 



trabalho, bem como a busca pela criação de novas Comissões de Gestão dos Conjuntos 

Multidisciplinares de Pesquisa. 

Há algumas ações específicas no âmbito da promoção da pesquisa na unidade que gostaríamos 

de implementar para além das ações atualmente empreendidas no contexto da CPq-EACH, a saber: 

seminários interdisciplinares de pesquisa para favorecimento de integração entre participantes de 

projetos de diferentes áreas de conhecimento, um evento sobre escrita científica para incentivo à 

produção acadêmica de alta qualidade já existente nas pesquisas realizadas na unidade e busca por 

apoio financeiro às pesquisas da unidade via financiamento por agências de fomento internacionais, 

além dos financiamentos usualmente concedidos pelas agências nacionais. 

Consideramos importante trabalhar em conjunto com instâncias superiores nos assuntos 

relativos à promoção da pesquisa em nossa unidade, em especial nos seguintes pontos: expansão do 

espaço físico de laboratórios e grupos de pesquisa (alinhada ao desenvolvimento de uma política 

institucional de concessão de espaço físico e definição de critérios objetivos para a manutenção da 

concessão dos espaços); processos de avaliação de atividades de pesquisa; internacionalização e 

visibilidade da pesquisa; implantação dos escritórios de apoio à gestão financeira dos fomentos à 

pesquisa e dos Núcleos de Pesquisa, Docência e Extensão. 

Por fim, considerando que nossa intenção é atuar em consonância com regramento jurídico da 

Universidade e da EACH, dentro das competências estabelecidas no regimento da CPq-EACH, 

deveremos buscar a promoção e o desenvolvimento de todas as formas de conhecimento produzidas na 

unidade, assim como zelar pela execução de projetos de pesquisa, estimulando a investigação 

científica, particularmente projetos de caráter interdisciplinar. 

A seguir, apresentamos um resumo acadêmico, profissional e administrativo dos candidatos da 

presente chapa. 

 

Cássio M. Meira Jr. 

Bacharel em Esporte, mestre e doutor em Educação Física (EEFE/USP), pós-doutor em Aprendizagem 

Motora e Desenvolvimento Motor (University of Tennessee). Professor Associado em dedicação 

exclusiva da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). 

Atua como docente universitário desde 1998, na USP desde 2003. É coordenador do Laboratório de 

Ciências da Atividade Física e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Capacidades e Habilidades 

Motoras. Foi coordenador do curso de Bacharelado em Educação Física e Saúde e atuou como membro 



de Congregação e de Comissões de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão. 

Atualmente é membro titular da CPq-EACH e orienta em nível de pós-graduação no programa de 

Ciências da Atividade Física (EACH-USP). Também é membro da Sociedade Brasileira de 

Comportamento Motor e da NASPSPA. Possui experiência nas áreas de Comportamento Motor, 

Esportes Coletivos, Pedagogia do Esporte e Metodologia da Pesquisa. Trabalha com as linhas de 

pesquisa “Diferenças Individuais Motoras” (principal), “Aquisição de Habilidades Motoras” e 

“Desempenho Físico e Motor”. 

 

Flávia Mori Sarti 

Bacharel em Economia (FEA-USP) e Nutrição (FSP-USP). Doutorado direto em Nutrição Humana 

Aplicada (PRONUT). Professora associada (nível 2) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo (EACH-USP), área de concentração de Economia e Políticas Públicas. 

Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Modelagem de Sistemas Complexos (GRIFE) 

desde 2006, atualmente integrado ao Núcleo de Pesquisas em Estudos Interdisciplinares de Sistemas 

Complexos, tendo sido líder do grupo junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq entre 2008 e 

2011. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos (primeiro 

programa de pós-graduação da EACH-USP) de 2010 a 2014. Presidente da Comissão de Pós-

Graduação da EACH-USP e membro do Conselho de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo de 

2011 a 2014. Orientadora no Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos e 

Nutrição em Saúde Pública. Tem experiência na coordenação de projetos de pesquisa nacionais e 

internacionais na área de Economia Aplicada, especialmente em Economia da Saúde, Políticas Públicas 

de Alimentação e Nutrição e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Membro da Sociedade Brasileira de 

Alimentação e Nutrição. Atualmente é membro suplente da CPq-EACH, Bolsista Produtividade CNPq 

e parecerista de agências nacionais e internacionais de fomento, como Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, Ministério da Saúde, Research Councils United Kingdom. 


