
 

 

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 06.12.2017, às 14h, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala das Comissões Estatutárias, sob a presidência do Prof. Dr. 2 

Diego Antonio Falceta Gonçalves, tendo como secretária Erika R. Elias. A tabela seguinte indica os 3 

membros presentes à reunião.  4 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Diego A. Falceta Gonçalves P Tiago Maurício Francoy 

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

Membro Docente Alessandro Soares da Silva P Valéria Cazzeta 

 Membro Docente Felipe S. Chambergo P 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 A 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 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 – ORDEM DO DIA 8 

1. Aprovação das Atas- Atas 58ª e 59ª aprovadas com uma abstenção. 9 

2. Parecer de mérito para convênios (ad referendum) Há aproximadamente 16 meses os Convênios 10 

firmados com a EACH passam pelas Comissões Estatutárias para que sejam emitidos os pareceres para 11 

subsidiar o CTA (com exceção dos Convênios de Estágios). O modo ideal, segundo o Prof. Diego, seria que a 12 

Comissão inteira verificar e analisar cada processo de Convênio e aprovasse em reunião, o que atrasaria 13 

processos e encaminhamentos para instâncias superiores. O que acontece na CPq é que o Presidente ou 14 

alguém sugerido por ele, realiza o parecer o mais rápido possível, lembrando que é apenas um parecer e não 15 

um assunto deliberativo. Professor Felipe ressalta que é necessário que todos os membros da CPq tenham 16 

acesso a tudo que é solicitado e encaminhado através da Comissão. Prof. Diego lembrou que para o docente 17 

solicitar patente, é necessário firmar anteriormente o convênio, a pedido da Agência Usp de Inovação, pois a 18 

mesma poderá abrir processo contra o professor. Prof. Felipe acha importante divulgar a lista de convênios 19 

firmados na EACH. Prof. Diego sugere que essa informação seja disponibilizada na página da EACH e de 20 

preferência separado por Comissão e atualizado constantemente. A funcionária Érika irá conversar com o 21 

Éber do Convênio e verificar essa possibilidade. 22 

2.1 Convênio entre EACH e IBGE (responsável: Homero Fonseca Filho) O CTA não aprovou o convênio, 23 

que precisará de algumas alterações e esclarecimentos em alguns pontos, como a solicitação de um 24 

funcionário em período integral, espaço com infraestrutura, ar condicionado etc. Prof. Helton informou que o 25 

Prof. Homero entrou em contato com ele e mostrou um documento vago, sem detalhamento importantes, mas 26 

informando que o funcionário não atuaria em tempo integral. Prof. Alessandro apoia o Prof. Homero, pois o 27 

convênio com o IBGE é importante e a burocracia muitas vezes prejudica. Prof. Flávia sugere que o Prof. 28 

Homero descreva melhor as informações, identificando o espaço que será utilizado e o funcionário 29 

responsável. 30 

2.2 Convênio entre EACH e Associação Comercial e Empresarial de São Jose do Rio Preto Parecer 31 

aprovando o convênio foi realizado pelo Presidente, Prof. Diego Falceta. 32 

2.3 RTI Prof. Diego informa que a prestação de contas ainda não foi liberada pela FAPESP, mas o relatório já 33 

está pronto com as novas solicitações. A funcionária Marisa pediu para que preparassem a solicitação do uso 34 

da nova verba e encaminhassem o mais rápido possível para que, antes o Setor Financeiro já analise e 35 

encaminhe para Congregação, assim que possível. Prof. Felipe pede que antes de encaminhar, o Prof. Diego 36 

envie a solicitação para os membros da CPq. O presidente concorda e informa que enviará nos próximos dias. 37 

Prêmio "Albert Einstein" World Award os Science- Edição 2018 Até o momento a CPq não recebeu 38 

indicações e o prazo final encerra-se hoje. Prof. Alessandro sugere alguns nomes, mas o Prof. Diego não vê 39 



 

 

efeito positivo e prof. Felipe acredita que antes seria importante conversar com o professor indicado para 40 

saber se concorda ou não. Prof. Paulo acha que deve-se ponderar estrategicamente. Todos acreditam que o 41 

ideal é que a CPq  acompanhe o trabalho dos pesquisadores, para poderem indicar, sempre que necessário.  42 

1ª versão Editais de bolsas PIBIC e PIBITI- CNPq 2018/2019 Prof. Diego deseja fomentar a discussão e 43 

quer que os membros sugiram alterações e /ou mudanças para o novo Edital. Sugestão Prof. Diego: reduzir de 44 

10 para 5 o número de páginas dos projetos. Prof. Paulo sugere uma alteração na matriz que classifica os 45 

orientadores. A discriminação dos programas de PG não é relevante para diferenciar a qualidade dos 46 

docentes enquanto pesquisadores individuais. Por isso, basta discriminar os proponentes sinalizando se eles 47 

são (ou não) orientadores de programas de pós-graduação. Nessa situação, teremos os docentes 48 

classificados da seguinte forma: 49 

Credenciado e bolsista PQ: A 50 

Credenciado e indicador de pesquisa (projeto): B 51 

Credenciado e não apresentou: C 52 

Não credenciado e bolsista PQ: D 53 

Não credenciado e indicador de pesquisa (projeto): E 54 

Não credenciado e não apresentou: F 55 

Essa alteração corrigirá uma distorção que se verifica em unidades como a EACH, onde programas em 56 

desenvolvimento ainda não atingiram seu pleno vigor e tem notas 3-4 (apesar de abrigar excelentes 57 

pesquisadores).Todos os presentes concordam com as duas propostas. A secretaria da CPq irá enviar novo 58 

email para os membros, aguardando novas sugestões para serem enviadas de uma vez para PRP. 59 

Cadastramento de CEUAs e Biotérios no CONCEA- Prof. Diego leu a carta da Prof. Fabiana (responsável 60 

pelo Biotério na EACH) durante a reunião, que informa novo sistema de cadastro das Instituições que fazem 61 

uso de animais para ensino e pesquisa.  62 

 63 
 64 

PARTE II – EXPEDIENTE 65 

Comunicações da Presidência e palavra dos membros- Prof. Diego declara que independente de quem 66 

for eleito como Presidente da CPq, que faça uma boa gestão e lembra que estará sempre à disposição para 67 

auxiliar no que for necessário. Informa que existem negociações importantes feitas com a direção (como uso 68 

de verbas) e que o papel político é fundamental. Apontou que problemas no A3 estão sendo resolvidos, como 69 

cilindros que mudaram de lugar; A3,Antigo CAT e B3 estão sobrecarregados e informou que fez pedido para 70 

CTA encaminhar sobre utilização dos sanitários que estão desativados, transformando-os em espaços de 71 

Laboratório de Pesquisa. A EACH faz a proposta e a SEF analisa, aprovando ou não. Ressaltou a importância 72 

de parcerias com a EACH e lembrou de reunião feita com a FAPESP sobre problemas da EACH na captação 73 

de recursos. Durante sua gestão, o Escritório FAPESP foi implementado. O presidente informou que enviará 74 

um relatório final sobre sua Gestão. Prof. Helton foi cobrado sobre um balanço geral da Semana da Ciência e 75 

o Prof. Diego informou que constará em seu relatório. Prof. Alessandro elogiou a gestão dos Profs. Diego e 76 

Tiago e agradeceu pela contribuição. Prof. Diego elogiou o Prof. Luciano, que atuou como Vice parte de seu 77 

mandato e o Tiago, que deu continuidade. Agradeceu a todos os membros da CPq, que sempre estiveram 78 

envolvidos em GT's, SIICUSP, Semana da Ciência e outras atividades e disse que fez o que podia para 79 

contribuir positivamente com a Comissão e espera que a próxima Gestão dê continuidade aos trabalhos e por 80 

último agradeceu as funcionárias Ana e Erika pela atuação na secretaria. 81 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 82 

reunião. Para constar, eu, Erika R.Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 83 

e pelo Senhor Presidente. 84 


