
Prezadxs membros da Congregação, e colegas da EACH, 

 

 Vimos por esta apresentar nossa candidatura à presidência e vice-presidência da 

Comissão de Pesquisa da unidade. Nossa candidatura se baseia no desejo de implantar estratégias 

colaborativas de construção de políticas e ações que possam auxiliar na dinamização das atividades 

de pesquisa desenvolvidas por grupos e pesquisadores isolados. Pensamos que a atual gestão 

implementou ações que agilizaram muitos processos e colaboraram para que nosso corpus, formado 

por pesquisadores jovens e em fase de consolidação, pudesse concretizar parte dos elementos que 

permitem aprofundar agendas de pesquisa. Na nossa perspectiva, ainda há muito por fazer nesse 

sentido, sobretudo no que se refere à ampliação de atividades de pesquisa de caráter interdisciplinar 

e coletivo. Para que isso seja possível, é preciso que caminhemos para além do estabelecido nos 

Regimentos Geral da USP, da EACH e da própria CPq de nossa unidade. Assim, a Comissão de 

Pesquisa necessita agir mais intensamente para promover: 

 

A. Autoconhecimento e Divulgação Científica: aqui entendemos como estratégico gerar espaços 

de diálogo entre pesquisadores e identificar sinergias existente em seu corpus de pesquisadores e 

seus colaboradores, bem como gerar espaços de troca científica e divulgação de pesquisas 

desenvolvidas na EACH. Desta feita, a divulgação e projeção do conhecimento científico 

desenvolvido na EACH se faz mister. Fazê-lo conhecido tanto no âmbito acadêmico quanto para a 

sociedade em geral repercutirá e produzirá uma imagem forte de nossa unidade, a imagem de 

instituição de pesquisa séria, fiável e comprometida com o desenvolvimento local, regional e 

nacional. Tal estratégia poderá influir em captação de recursos, firmas de convênios e participação 

em projetos estratégicos em diferentes áreas e níveis. 

 

B. Nacionalização e Internacionalização da Pesquisa: a internacionalização de nossos grupos de 

pesquisa e a criação de redes nacionais e internacionais deve ser um dos nossos pilares de apoio e 

atuação. 

 

C. Política de Ciência e Tecnologia, Plano Plurianual e Plano de Desenvolvimento 

Institucional: nos propomos a estabelecer uma política de pesquisa que seja incorporada tanto ao 

Plano Plurianual como ao Plano de Desenvolvimento Institucional da EACH, que esteja em 

conformidade com o princípio constitucional da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

 

D. Comunicação com Órgãos e Fixação de Atividades Científicas: entendemos vital diagnosticar 

fragilidades que inviabilizam a construção pelos pesquisadores de seus espaços de pesquisa, 

buscando inclusive outras unidades para fazê-lo. Para tanto, a intensificação do diálogo com os 

órgãos centrais é estratégica. 



Estes eixos de ação visam fortalecer a EACH, uma unidade ainda jovem da USP, formada 

por um corpo docente majoritariamente jovem. A gestão da pesquisa precisa ser melhor 

compartilhada, visto que a amplitude de campos de atuação é imenso. É preciso diagnosticar 

fortalezas e debilidades para uma ação interdisciplinar capaz de aproximar pesquisadores nos 

campos das artes, das exatas, das humanidades, das ciências sociais e, no limite de cada uma, entre 

elas. 

A ação da CPq, portanto, deve ser motivadora, criadora de um ambiente investigativo fértil e 

capaz de integrar as peculiaridades manifestas nos campos do ensino de graduação e pós-

graduação e da extensão. A diagnose das pesquisas realizadas e/ou em andamento feitas por seu 

corpo de pesquisadores, por estudantes de graduação e pós, bem como por professores visitantes 

e pós-doutorandos permitirá identificar e desvelar potências que, até o presente, seguem ocultas 

para a comunidade eachiana. Nessa esteira, propomos reunir semestralmente CPq e líderes de 

Grupos de pesquisa para realizarmos de forma conjunta esse trabalho, estabelecendo metas de ação 

da unidade e analisando os rumos da pesquisa na USP, em São Paulo e no Brasil. Este tipo de ação 

nos permitirá melhorar o diálogo entre o corpo docente e as instituições, entre a comissão e as 

instituições, a começar com a nossa própria universidade; contribuirá, também, para que a CPq 

possa melhor auxiliar, na medida de seus recursos, na elaboração e execução de projetos. Dar 

continuidade às melhorias já realizadas na gestão que termina seu mandato está no foco de nossas 

ações. Essas melhoras vão desde a melhor visibilização das oportunidades de captação de recurso 

e proposição de projetos, passando pelo oferecimento de oficinas que busquem melhorar seu 

preparo em moldes de agências até a otimização de recursos, equipamentos e espaços de pesquisa 

de modo a potencializar as atividades científicas na EACH. Nesse sentido, destacamos a gestão de 

recursos financeiros, como a Reserva Técnica Institucional da FAPESP. Esta poderia ser objeto de 

discussão com os líderes de grupos de pesquisa no que respeita ao debate sobre seus critérios de 

uso e distribuição. 

 

Destarte, nossa proposta se organiza em quatro eixos de ações e para cada uma delas 

propomos o seguinte: 

 

Eixo A: Autoconhecimento e Divulgação Científica. 

1. Promoção de seminários regulares de pesquisa com professores visitantes e pós-doutorandos na 

EACH. Há cerca de 30 pós-doutorandos que realizam atividades que são desconhecidas de nossa 

comunidade e que poderiam representar oportunidades científicas mais potentes caso fossem de 

conhecimento geral da comunidade eachiana; 

2. Realização de seminários de apresentação geral das propostas e linhas de pesquisas dos grupos 

de pesquisa registrados no CNPq e sediados na EACH; 

3. Promoção de seminários regulares de apresentação de resultados obtidos em pesquisa; 



4. Fortalecimento da Semana da Ciência e do SIICUSP como atividades que compõem o calendário 

pedagógico da EACH; 

5. Criação de Cadernos Interdisciplinares com foco na divulgação de resultados de pesquisa 

científica e que se torne indexado de maneira ampla; 

6. Desenvolvimento de estratégias comunicacionais e de divulgação das pesquisas da unidade com 

o setor técnico de imprensa da unidade, da USP, da FAPESP e de sociedades científicas. 

 

Eixo B: Nacionalização e Internacionalização da Pesquisa. 

1. Aumentar as ações compartilhadas com a CRInt-EACH e com a AUCANI com o intuito de ampliar 

o conhecimento de potenciais parceiros nacionais e internacionais, visto que a CRInt registra e 

medeia vindas de professores visitantes e de delegações internacionais que buscam construir laços 

com a USP e a EACH; 

2. Participar da semana de Relações Internacionais da EACH de modo a apresentar nossas 

oportunidades de vínculo em pesquisa a estudantes de graduação e pós; 

3. Auxiliar e apoiar a conformação de redes de pesquisa nacionais e internacionais conforme o 

interesse de grupos e pesquisadores, e a partir de oportunidades que se apresentem 

institucionalmente à EACH, como também por meio de ações que auxiliem no aprofundamento das 

oportunidades de pesquisa oriundas de convênios firmados pela EACH. 

 

Eixo C: Política de Ciência e Tecnologia, Plano Plurianual e Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

1. Aprimorar as ações da CPq no que tange à política de ciência e tecnologia no âmbito da Unidade 

e da USP`, sendo o foco prioritário as diretrizes que conformarão o PPA e PDI da escola; 

2. Avaliar e aprimorar o Setor de Convênios da EACH e o escritório de Projetos para melhorar a 

atividade de auxílio a pesquisadores na elaboração e gestão de projetos FAPESP, CNPq e de 

instituições supranacionais; 

3. Atuar na elaboração de critérios avaliativos e no acompanhamento da avaliação do corpo docente 

conforme o estabelecido no novo Regimento, pela nova CPA e de Acordo com o PDI da EACH a ser 

elaborado proximamente. Convém destacar que a pesquisa docente não pode nem deve ser 

entendida como ação isolada e individual, mas coletiva e inerente ao desenvolvimento institucional 

planejado. Caberá a Cpq auxiliar os pesquisadores na sua adequação à mudança em curso no 

sistema de avaliação do trabalho docente a ser realizada quinquenalmente em conjunto com 

avaliações institucionais. Nesse quadro, a gestão contínua dos resultados e processos avaliativos 

torna-se estratégica e precisa ser acompanhada. 

 

Eixo D: Comunicação com Órgãos e Fixação de Atividades Científicas 



1. Acompanhar, apoiar e avaliar as ações que permitam a fixação de pesquisas e pesquisadores em 

vinculação subsidiária na EACH; 

2. Aprofundar o diálogo e interação com as Comissões de Área e o Conselho Interdisciplinar de Áreas 

e, em seu momento, com os NPDEs, para acompanhar, incentivar e apoiar o desenvolvimento 

científico, técnológico e inovador derivado desses espaçõs de organização e administração da 

escola; 

3. Atuar de maneira ativa para que o CTA se viabilize como espaço de análise e decisão que promova 

o desenvolvimento técnico-administrativo sinérgico e interdisciplinar da escola pautado no princípio 

constitucional da indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão; 

4. Intensificar a comunicação entre a EACH e os órgãos centrais da USP de modo a destacar as 

particularidades e potencialidades de uma unidade em fase ainda inicial e com instalação ainda 

precária e que afeta a maturação de sua pesquisa; 

5. Buscar criação e aprofundamento de programas especiais de treinamento e investimento para 

unidades em maturação; 

6. Fortalecer os canais de comunicação com a FAPESP, por meio das Coordenações Adjuntas de 

Áreas da entidade, promovendo visitas destes à nossa unidade para realizar diagnoses contínuas 

do estado da arte de nossa produção científica e capacidade de captação de recursos e identificação 

de gargalos de linhas de financiamento de pesquisa e atividades dos grupos de pesquisa sediados 

na EACH; 

7. Trabalhar para a ampliação das bosas de IC e Unificadas de maneira integrada com as comissões 

de cultura e extensão e de graduação de modo a potencializar a pesquisa ampla e a permanência 

estudantil; 

8. Criar de um canal de diálogo com a comunidade externa para a elaboração de chamados especiais 

para solução de problemas/pesquisas que afetem a vida da sociedade e que estejam dentro das 

potencialidades de nosso corpus de pesquisa indicado por meio do estreitamento da comunicação 

da CPq com líderes de grupos de pesquisa da EACH e a incubadora da EACH. O refinamento dessa 

proposta poderá gerar ações de Inovação e Tecnologia, com real impacto social a curto e médio 

prazo; 

9. Atuar para que políticas que enfrentem inequidades de gênero sejam uma tônica da ação da CPq, 

o que contribui para a fixação de pesquisas sociais de maneira mais potente na EACH; 

10. Promover de maneira equânime o desenvolvimento de pesquisas de ponta no campo social e 

humano, artístico e de ciência básica e tecnológica na EACH. 

 

Curriculum Vitae 

Alessandro Soares da Silva 

Graduado em Filosofia em 1996 na PUC-Minas, formou-se em Psicologia Social no mestrado (2002) 

e doutorado (2006) pela PUC-SP. Ingressou na EACH-USP em 27/02/207 na área de Sociedade, 



Multiculturalismo e direitos, área da qual se tornou especialista com o título de Livre-Docente (2012). 

Realizou Pós-Doutorado na Universidad de Santiago de Compostela – Espanha (2009-2010). Em 

abril de 2007 criou um dos primeiros grupos de pesquisa da EACH (GEPSIPOLIM – Grupo de 

Estudos e pesquisas em Psicologia Política, Políticas Públicas e Multiculturalismo). Deste grupo 

surgiram as propostas de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia Política (2009) e Strictu 

Sensu em Mudança Social e Participação Política. É credenciado como docente e orientador nos 

níveis de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do IP-USP. 

No âmbito administrativo foi o primeiro coordenador do Programa de Pós-Graduação em Mudança 

Social e Participação Política (2010-2012) sendo membro da primeira CPG da EACH; coordenou o 

curso de Gestão de Políticas Pública (2015-2017) integrando, assim a CG. Integrou a congregação 

como representante dos professores doutores (2009-2011) e na representação de Professores 

Associados (2014-2018), sendo suplente da representação da Congregação no Conselho 

Universitário (2017-2018). Foi vice-presidente da CRInt (2014-2018) e colaborou ativamente na 

criação, instalação e atuação da comissão de Defesa da Diversidade, dos Direitos Humanos e da 

Democracia (2014-2018). Ainda no âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico destaca-se 

sua atuação como editor das Revistas Psicologia Política (2008-2015), Gestão & Políticas Públicas 

(2011-atual); fundador da Associação Brasileira de Psicologia Política – ABPP (2000) e da 

Associação Ibero Latino-americana de Psicologia Política - AILPP (2011). Atualmente é, pela 

segunda vez, Secretário-Geral Adjunto da AILPP. Atua na CPq (2017-2019) como membro titular 

formando chapa com Valéria Cazetta (LCN) e compondo o GT de Pós-Doutorados, sendo que 

presidiu a Comissão de Iniciação Científica que auxiliava a extinta CPqPG (Comissão de pesquisa e 

Pós-Graduação), tendo coordenado a edição do SIICUSP de Humanidades sediado na EACH 

(2011). 

 

Nadia Zanon Narchi 

Graduada e Habilitada em Enfermagem Obstétrica pela Universidade de São Paulo em 1977, possui 

Mestrado em Enfermagem Obstétrica e Neonatal pela Universidade de São Paulo em 1994 e 

Doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo em 1999. Possui experiência 

na área assistencial, no ensino superior de Enfermagem e, especialmente, de Obstetrícia, quando a 

partir de 2006 decidiu enfrentar o desafio de participar da implantação e da consolidação do primeiro 

(e infelizmente único) curso de graduação na área existente no Brasil. Em 2011, obteve a Livre 

Docência em Saúde Materna e Perinatal pela EACH, ocasião em que apresentou tese inédita e de 

grande repercussão nacional e internacional para a área assistencial. Ao ingressar na EACH criou e 

liderou o primeiro grupo de pesquisa com docentes do Curso de Obstetrícia. Neste grupo, do qual 

ainda é líder, denominado "Qualidade de atenção e educação na saúde da mulher e do recém-

nascido", estão atualmente vinculados docentes e alunos de graduação e de pós-graduação, bem 

como funcionários especialistas de nível superior da EACH. É credenciada como docente e 



orientadora no Programa Interunidades de Doutorado em Enfermagem das Escolas de Enfermagem 

(São Paulo e Ribeirão Preto) da Universidade de São Paulo. É revisora de diversos periódicos 

nacionais e internacionais, bem como de projetos da FAPESP. Desde seu ingresso na EACH 

participa da CoC de Obstetrícia, foi Coordenadora e é Suplente de Coordenação e Coordenadora 

dos Estágios do Curso; atuou em diversos colegiados representativos da pesquisa e da pós-

graduação na EACH, tais como a antiga Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação e a 

Comissão Assessora de Iniciação Científica. Participou como membro efetivo da Comissão de 

Graduação no período de 2010 a 2017, sendo eleita vice-presidente, e depois presidente, de 2013 a 

2016, e novamente vice-presidente no mandato que se encerra em 29 de janeiro de 2018.  

 


