
 

 

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 18.04.2018, às 14h, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Reuniões da Diretoria, sob a presidência do Prof. Dr. 2 

Cássio de Miranda Meira Jr., 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 Cássio de Miranda Meira Jr. P Flávia Mori Sarti P 

Membro Docente Alessandro Soares da Silva A Valéria Cazzeta 

 Membro Docente Felipe S. Chambergo P 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 P 

Membro Discente Vacância 
 

Vacância 
   Legenda: P = Presente na Reunião   /   A = Ausência Justificada na Reunião 

 Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 5 
 6 
PARTE I – Comunicações 7 

1.1. Comunicações da Presidência Professor Cássio agradeceu a presença de todos, justificando sua 8 

ausência na reunião anterior, em que estava no Butantã, na reunião do Conselho de Pesquisa. Informou que o 9 

atual Pró- Reitor é do mesmo grupo político que o anterior e que deseja intensificar a internacionalização e 10 

captação de pós-docs. Prof. Cássio planeja uma reunião ou palestra com Prof. Sylvio Canuto (pró-reitor de 11 

pesquisa) na EACH, discutindo o formato posteriormente com os demais membros. Quanto ao CTA, precisa 12 

ser discutido os critérios para utilização da possível verba da CPq. Profa. Flávia comenta que na última 13 

Congregação houve a discussão de orçamentos e reforçou que os critérios de uso da verba são de extrema 14 

importância, sempre há muitos pedidos e pouca verba e devemos atentar-nos ao prazo, pois o orçamento 15 

fecha em meados de novembro. Deve-se executar o uso da verba da forma mais transparente possível. 16 

1.2 Palavra aos membros Prof. Felipe recorda que Professores Diego e Mário utilizaram essa verba para 17 

pequenos consertos. Solicitou que o novo presidente encaminhe as pautas do Conselho de Pesquisa para os 18 

docentes da EACH e questionou o andamento da RTI referente aos anos de 2014-2016. O prof. Cássio disse 19 

que enviará as pautas das reuniões do Conselho de Pesquisa e que o andamento da RTI foi encaminhado 20 

pela gestão anterior da CPq e atualmente encontra-se em tramitação no setor financeiro da EACH. 21 

PARTE II- Votação de atas 22 

2.1. Aprovação da Ata- Ata 61ª aprovada por unanimidade. 23 

PARTE III- Ordem do dia 24 

3.1 Avaliação Institucional Prof. Cássio informa que foi criada uma Comissão liderada pelo Vice-Diretor 25 

(Ricardo Uvinha) e composta pelos Profs. José Renato, Thomás Haddad, Paulo Correa, os titulares da EACH 26 

e os Presidentes das Comissões Estatutárias, tendo como secretária a funcionária Andrea Pedroso. A 27 

Comissão deverá elaborar projeto acadêmico institucional da EACH (solicitado pelos Profs. Marcílio e 28 

Mariângela). A CPq deverá coletar as informações, verificar os pontos principais, objetivos e novas propostas. 29 

Prof. Cássio leu sua proposta inicial de encaminhamento e conteúdo, solicitando auxílio dos demais para 30 

aprimoramento. Profa. Sylmara lembrou que há avaliação institucional anterior e que devemos resgatar os 31 

últimos relatórios para utilizar como base; comentou também suas dificuldades em cadastramento de Grupos 32 

de Pesquisa no CNPq e problema dos pesquisadores que não possuem espaço físico. Acredita que seja muito 33 

importante informar os eventos realizados pela EACH na avaliação Institucional. Prof. Felipe ressaltou que na 34 

captação de recursos deve-se utilizar a FAPESP e que os grupos de pesquisa trazem dinheiro para a Escola, 35 

através de doações, patrimônio, verba, etc. O perfil da Instituição (e sua análise) estará diretamente 36 

relacionado à avaliação de cada docente. Prof. Cassio irá fazer uma compilação dos pontos discutidos e 37 

considerará sugestões dos membros da CPq por email antes de elaborar a proposta da CPq que será 38 

apresentada na reunião do dia 26 de abril. 39 

3.2 Programa Pesquisador colaborador: Heberth de Paula (supervisora: Káthia Honório) Esse é o 40 



 

 

segundo caso de pesquisador colaborador na EACH e o anterior, informado pelo Prof. Cássio, passou pela 41 

Congregação há poucos dias, sendo aprovado (Prof. Jake do Carmo). A funcionária Érika mostrou o parecer 42 

para os membros e o Prof. Felipe sugeriu que fosse elaborado um novo parecer, pois a parecerista informou 43 

que não encontrou o CV Lattes do candidato. A proposta foi aprovar o parecer e encaminhar para 44 

Congregação, condicionado à anexação do CV Lattes e nova análise da parecerista. A funcionária Érika 45 

informou que irá enviá-lo e solicitar alterações no parecer o mais rápido possível. 46 

3.3 Verba CPq: discussão e deliberação de critérios Prof. Cassio fez uma breve explicação, considerando 47 

as discussões no CTA e sugestões de alguns pesquisadores e que, em 2017, o valor foi de 30 mil reais. Prof. 48 

Felipe comentou que os secretários de cada CMP fazem o levantamento e enviam a lista de demanda dos 49 

docentes do grupo e recordou que em 2017 na época do Prof. Diego existiu um Edital RTI. Prof. Cássio diz 50 

que a CPq é quem vai gerenciar e organizar essa lista, pois recebeu críticas acerca do teor da lista, inclusive 51 

por membros da CPq que a analisaram e avaliaram que a quantidade e pertinência de itens está equivocada. 52 

Ele informou que o CTA pediu que as comissões indiquem os critérios a serem utilizados. Na pesquisa, o CTA 53 

encaminhou que se deva considerar a RTI e outras fontes de financiamentos regulares (CODAGE, FAPESP, 54 

entre outros). Outro ponto importante comentado pelo Prof. Cassio é para quem se destinará a verba e quais 55 

serão os itens contemplados: citou emergências, urgências, manutenção corretiva (neste último, deve 56 

apresentar a negativa da agência de fomento). Além disso, itens ou equipamentos compartilhados possuem 57 

prioridade mediante aos individuais. Profa. Sylmara ressalta que os critérios bem estabelecidos são 58 

importantes para evitar o desconforto entre os docentes. Prof. Felipe informou que os laboratórios de pesquisa 59 

e didático foram unificados na época do Prof. Boueri e o CMP é quem faz a lista de demanda de todos, 60 

devendo ser cobrada a contrapartida da Unidade. Um exemplo é que todo material do almoxarifado pode e 61 

deve ser compartilhado. Profa. Flávia acha importante que não sejam penalizadas as pessoas que possuem 62 

algum tipo de verba de pesquisa, nem as que não possuem verba alguma. A divisão por CMP's evita 63 

pulverização, porém não atende a todos os professores. Os membros da CPq chegam a um acordo de modo a 64 

não privilegiar qualquer pesquisador, grupo de pesquisa ou CMP: a verba deve ser utilizada em eventos 65 

científicos para atender a coletividade de pesquisa da EACH, ou seja, o maior número possível de 66 

pessoas/pesquisadores deve ser beneficiado. Devemos pensar na execução da verba para o SIICUSP, 67 

Semana da Ciência, e novos eventos e oficinas/workshops, enfim, atividades importantes que aprimorem a 68 

divulgação do conhecimento e dividindo experiências, pois temos pouco dinheiro e muita gente para 69 

contemplar. Uma das propostas é uma palestra/curso de redação científica com Prof. Volpato. Prof. Sylmara e 70 

Reinaldo lembram que a empresa Junior de LZT poderá auxiliar nesses eventos. A CPq deverá organizar um 71 

calendário com os eventos. Prof. Felipe lembrou que reparos acima de 5.000 reais são solicitados através das 72 

agências de fomento. A tramitação é via laboratório, que encaminha para o financeiro e depois segue para 73 

diretoria. Esse tipo de pedido deve ser encaminhado  em formulário próprio no sistema de chamados da 74 

EACH. 75 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 76 

reunião. Para constar, eu, Erika R.Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 77 

e pelo Sr. Presidente. 78 


