
 

 

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 21.03.2018, às 14h, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala das Comissões Estatutárias, sob a vice-presidência da Prof. 2 

Drª. Flávia Mori Sarti, tendo como secretária Erika R. Elias. A tabela seguinte indica os membros 3 

presentes à reunião.  4 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Cássio de Miranda Meira Jr. A Flávia Mori Sarti P 

Membro Docente Alessandro Soares da Silva A Valéria Cazzeta P 

Membro Docente Felipe S. Chambergo A Carlos Molina Mendes 

 Membro Docente Helton H. Bíscaro P João Paulo P. Marcicano 

 Membro Docente Cynthia H. W. Correa P Cláudia Regina G. Vicentini 

 Membro Docente Pedro Dias A Masayuki Oka Hase 

 Membro Docente Reinaldo Tadeu B. Pacheco P Marília Velardi 

 Membro Docente Paulo Rogério M. Correia  A Sylmara Lopes F. G. Dias 
 Membro Discente Vacância 

 
Vacância 

   Legenda: P = Presente na Reunião   /   A = Ausência Justificada na Reunião 
 Havendo número legal, a Senhora vice- presidente declara aberta a sessão. 5 

 6 
PARTE I – Comunicações 7 

1.1. Palavra aos membros Prof. Reinaldo informou que a Prof. Andrea Leite pediu que verificássemos o 8 

Edital Capes/ Internacionalização/ Pesquisa. Não é uma iniciativa local, trata da USP como um todo e o ideal 9 

seria verificar casos de unidades novas, como a EACH, sobre o posicionamento. Prof. Valéria comentou que a 10 

Sala de Reuniões do antigo CAT, no Térreo, está com problemas de goteira e falta webcam em um dos 11 

computadores. Os problemas já foram encaminhados. 12 

1.2 Comunicação da Presidência Prof. Flávia dá as boas- vindas como vice- presidente e justifica a ausência 13 

do Prof. Cássio, que encontra-se em reunião do Conselho de Pesquisa, no Butantã. Ressaltou que o Prof. 14 

Cássio fez um "tour" pela EACH com alguns grupos de Pesquisa e seus líderes, verificando demandas, 15 

necessidades, problemas; ouvindo alguns docentes, entre eles, Prof. Ednilson, que fez algumas solicitações e 16 

os Professores Pedro Dias e Marcelo Saldanha, que trocaram de laboratório. Destacou também que os 17 

equipamentos multiusuários precisam ser devidamente identificados e compartilhados. 18 

PARTE II- Votação de atas 19 

2.1. Aprovação da Ata- Ata 60ª aprovada por unanimidade. 20 

PARTE III- Ordem do dia 21 

3.1 Eleições para membros da CPq (maio de 2018) Prof. Flávia informou que os mandatos dos professores 22 

Reinaldo, Pedro, Cynthia e Paulo encerram-se em maio. Além disso, Prof. Flávia e Prof. Cássio abrirão mão 23 

dos mandatos na condição de membros para nova eleição, e ficarão apenas na presidência. Prof. Flávia pediu 24 

para que todos divulguem entre os colegas a necessidade e importância de novos membros para compor a 25 

Comissão. 26 

3.2 Editais PIBIC e PIBITI 18/19 A funcionária Érika divulgou a minuta enviada pela PRP para os membros da 27 

CPq por e-mail,  indicando que poucas alterações foram feitas e as sugestões da EACH não foram acatadas. 28 

3.3 Convênios firmados com a EACH Prof. Flávia comentou que entre dezembro e janeiro, ainda com Prof. 29 

Diego como presidente, foram firmados três convênios com a EACH: Instituto Brasileiro de Geografia e 30 

Estatística (responsável Professor Homero Fonseca Filho), Ministério do Trabalho (responsável Alexandre 31 

Ribeiro) e Instituto de Cidadania Empresarial (responsáveis Profª. Tania Pereira e Profª. Sylmara Lopes). 32 

3.4 Informativo PRP 120/2018: Controle de frequência Pré- IC no Sistema Atena Prof. Flávia ressaltou a 33 

importância dos lembretes enviados pela PRP e pela Érika para os supervisores de Pré-IC sobre o 34 

cadastramento das frequências mensais de cada  aluno que, segundo a Érika, é um requisito necessário para 35 

que o aluno receba seu certificado de conclusão.  36 

3.5 Informativo PRP 124/2018: Controle de frequência de IC no Sistema Atena Assim como na Pré-IC, nas 37 

IC's também é primordial o cadastramento mensal dos bolsistas, realizado pelos supervisores por meio do 38 

Sistema Atena. 39 

3.6 Pesquisador Colaborador: Jake do Carmo (supervisor: Luis Mochizuki) O caso do Jake é o primeiro 40 



 

 

de pesquisador colaborador segundo a resolução de outubro de 2017. Ele optou por essa modalidade porque 41 

as novas regras de Pós-doc, informam que "o candidato ao Programa deve possuir título de Doutor de 42 

qualquer instituição, nacional ou estrangeira, obtido há no máximo 7 anos"; eliminando sua possibilidade de 43 

solicitar um pós-doc na EACH. A documentação necessária é semelhante à de pós-doc, porém depois de ser 44 

analisada pela Secretaria da CPq e  aprovada por um parecerista, toda documentação vai para a 45 

Administração via processo; é encaminhada para Congregação e, por fim, assinada pela diretora. Em seguida, 46 

volta para a secretaria da CPq, sendo realizado o cadastro via Sistema. No momento, o caso do Jake aguarda 47 

a Reunião da Congregação.  48 

3.7 Calendário de Reuniões (abril e maio) Foi realizado um doodle entre os membros da CPq e a Érika 49 

informou que a preferência da maioria é pela quarta ou quinta-feira, no período vespertino. Ficou decidido, 50 

assim, que as reuniões de abril e maio serão às quartas-feiras, às 14 horas. A data será divulgada pela Érika 51 

por e-mail, após conversar com o Professor Cássio. 52 

3.8 Proposta de procedimentos para uso da seção e renovação de espaços físicos de Pesquisa 53 

(critérios de avaliação) Prof. Flávia leu o questionário criado por ela para ser utilizado como base para os 54 

procedimentos de uso da seção e renovação de espaços físicos. É necessário um estudo e levantamento de 55 

todos os grupos de Pesquisa existentes na EACH, que deveriam ser realizados a cada 2 ou 4 anos. Os 56 

membros presentes concordaram com o Formulário e a Prof. Flávia informou que o mesmo será divulgado 57 

para todos os membros da CPq, aguardando sugestões.  58 

3.9 Possível aplicação de verba da Unidade para Comissão de Pesquisa (critérios) Prof. Flávia informou 59 

que na próxima semana haverá um CTA extraordinário para discutir o assunto "Orçamento na EACH" e 60 

saberemos se teremos verba para uso da Comissão, como no ano de 2017, que recebemos 30 mil. Também 61 

lembrou que é primordial saber como utilizar a RTI, ao estabelecer critérios para priorizar as solicitações, 62 

levando a contrapartida em consideração e verificando sempre se as solicitações fazem parte da Reserva 63 

Técnica Institucional. Finalizando, agradeceu a presença de todos e comentou que no CTA de hoje seria 64 

tratado o tema "Espaço Físico" e que, posteriormente, o Prof. Cássio poderá trazer novidades sobre o 65 

assunto. A funcionária Érika aproveitou para informar que no momento está trabalhando sozinha no setor, pois 66 

a Ana está na Seção de Apoio aos Docentes, no lugar da Sônia, que, por sua vez, foi para a diretoria. Além 67 

disso, informou que uma sugestão do Grupo de Espaço Físico é unir a Secretaria da CPq e a CCEx e fazer 68 

uma sala de reuniões para ser utilizada entre algumas Comissões, mas o assunto ainda será conversado e 69 

analisado.  70 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 71 

reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 72 

e pela Senhora vice-presidente. 73 


