
 

 

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 16.05.2018, 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 

 

Valéria Cazzeta 

 Membro Docente Felipe S. Chambergo 

 

Carlos Molina Mendes 

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

 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 
 Como não há número legal, o Senhor Presidente aguarda trinta minutos e depois declara aberta a 5 

sessão. 6 
 7 
PARTE I – Comunicações 8 

1.1. Comunicações da Presidência Prof. Cássio agradeceu a presença de todos e informou que foi até o 9 

Escritório FAPESP e Setor Financeiro para verificar o andamento da RTI aprovada em 2017 (referente aos 10 

anos de 2014, 2015 e 2016). O relatório foi enviado no dia 06 de abril para FAPESP e em 13 de maio foi 11 

emitido um parecer que provavelmente chegue na EACH nos próximos dias. Em relação ao CTA, o Prof. 12 

Cássio explicou detalhadamente o que foi decidido em reunião da CPq quanto à execução da verba da CPq. 13 

Os membros do CTA acolheram, em sua maioria, a decisão da CPq em utilizar a verba para realização de 14 

eventos. Anteriormente, o valor foi de 30 mil reais e agora em 2018 o valor será de 15 mil reais. A Profa. 15 

Mônica informou na mesma reunião que irá manter a manutenção dos insumos básicos para que os 16 

laboratórios do A3 continuem funcionando normalmente (gases, gelo seco, etc.) e essa demanda não passará 17 

pela CPq e será diretamente entre laboratórios e direção. Prof. Cássio ressaltou que será realizado um grande 18 

evento de pesquisa na EACH com gestão da CPq e os membros do CTA discutiram quanto à data de 19 

realização, o Prof. Cássio sugeriu outubro/novembro de 2018 ou março/abril de 2019 e o tema ficou em aberto 20 

para ser definido na próxima reunião da CPq. Prof. Cássio passou a palavra para a Érika, que informou que as 21 

inscrições do Programa Unificado de Bolsas foram abertas e quem gerencia a bolsa é a Pró-Reitoria de 22 

Graduação e não a Comissão de Pesquisa, mas sempre que a Secretaria é procurada, tenta-se ajudar da 23 

melhor forma possível, tirando dúvidas quanto ao Edital e passando contatos diretos para sanar problemas 24 

mais complexos. Lembrou também que enviou um email para lista de docentes quanto a importância da 25 

regularização dos pós-doutorados no Sistema Atena. É necessário o envio de relatório final, solicitação de 26 

prorrogação, cancelamento, entre outros, antes do prazo ser finalizado para que o sistema fique atualizado e 27 

correto, sem pendências. Profa. Flávia acha importante sugerir para PRP que exista um alerta para os 28 

orientadores, informando o final dos pós-doutorados, para que não esqueçam de enviar o relatório final e 29 

informar o fim da pesquisa, além da avaliação do supervisor obrigatoriamente quanto ao relatório final do seu 30 

orientando. Érika solicitou que fosse incluído um assunto no fim da reunião: análise do novo Pesquisador 31 

Colaborador. Profa. Flávia perguntou se o Prof. Cássio conversou com a Profa. Mônica sobre grande 32 

demanda de gastos sob rubrica da Comissão de Pesquisa comentados na reunião anterior da CPq, assim 33 

como em relação ao desencontro de informações entre pesquisadores dos laboratórios demandantes. O 34 

presidente informou que questionou essa informação no CTA, porém aquela planilha de demanda de controle 35 

não será considerada no momento, porque a CPq definiu utilizar a verba para eventos de modo que a 36 

demanda das planilhas será revista e executada com verba RTI. O ideal é ter como referência confiável os 37 

Comitês Gestores dos CMPs, porém o único organizado formalmente é o CMP3 (A3). Prof. Helton enfatiza 38 

que a demanda aumentou e precisamos de um critério para priorizar as solicitações. Prof. Cássio lembra que 39 

o valor de 2017 a ser executado em 2018 é de aproximadamente 67 mil reais. Profa. Flávia sugere que 40 

questione no CTA ou Congregação que oficialmente a CPq tenha a participação de um membro de cada CMP, 41 

incluídos como membros titulares na CPq ou como convidados temporariamente, quando necessário. Caso 42 

seja possível incluí-los como membros, seria necessário alterar o Regimento da CPq e talvez da EACH, 43 



 

 

incluindo a presença dos líderes do CMPs como membros da Comissão. Érika ficou de conversar com o Raul 44 

para verificar a possibilidade dessa alteração, lembrando que atualmente os líderes de cada CMP foram 45 

escolhidos de forma informal. Profa. Flávia menciona que a ideia seria dar maior formalidade à atuação dos 46 

líderes de CMP, a partir da inserção na CPq. Prof. Cássio e Prof. Helton sugerem que primeiramente o ideal é 47 

oficializar formalmente os Comitês Gestores e depois pensar em incluí-los na Comissão, no mínimo como 48 

convidados quando o assunto for verba da CPq. Profa. Flávia concorda com as etapas de inclusão, lembrando 49 

que as mudanças nos regimentos da CPq e da unidade demoram mais a ser implementados devido à 50 

necessidade de aprovação em instâncias superiores. 51 

1.2 Palavra aos membros Prof. Helton não tem nada a acrescentar 52 

PARTE II- Votação de atas 53 

2.1. Aprovação da Ata- Ata 62ª aprovada por unanimidade. 54 

PARTE III- Ordem do dia 55 

3.1 Eleições para novos membros da Comissão de Pesquisa (calendário de reuniões/ criação 56 

de novos GT's) Érika informa que há 5 chapas que concorrerão como novos membros da Comissão e 57 

existem 4 vagas no momento, mais a vaga de mandato complementar, referente à vaga de titular e suplente 58 

dos professores Cássio e Flávia (que abdicaram do cargo como membros em decorrência da participação no 59 

colegiado como presidente e suplente da presidência), a qual será preenchida com nova eleição. No dia 22.05 60 

teremos o resultado dos novos membros e dia 23, encerrando-se o Edital PIBIC/PIBITI, será necessário 61 

avaliar os projetos para que sejam ranqueados e encaminhados. Prof. Cássio questionou a existência de 62 

Grupos de Trabalho dentro da Comissão e sugeriu que para avaliar os projetos de Iniciação Científica sejam 63 

utilizados todos os membros da CPq (titulares e suplentes) e todos concordaram com a decisão, assim, tão 64 

logo os novos membros assumam, os projetos serão atribuídos de forma equitativa entre os membros da CPq. 65 

Érika questiona um novo GT de pós-doc e de pesquisador colaborador e Prof. Cássio inclui a presidência (ele 66 

e Flávia), além do Prof. Helton, mantendo o Prof. Carlos Molina. Profa. Flavia ressalta que se deva priorizar 67 

como pareceristas os professores que possuem pós-docs e pesquisadores colaboradores em vigência. Para 68 

finalizar, Érika informou que a próxima reunião será dia 20.06 às 14 horas e as reuniões do próximo semestre 69 

serão definidas posteriormente. 70 

3.2 Informe 264/2018 PRP: Cadastro de frequência e Comitê de Ética no sistema Atena Érika informou 71 

que divulgou o Comunicado na lista dos docentes, reforçando a importância de cadastrarem a frequência 72 

mensal dos Projetos PIBIC/PIBITE e Iniciação Científica Voluntária e quando necessário, inserir a informação 73 

de que passou pelo Comitê de Ética. 74 

3.3 Relatório sobre Censo de Grupos de Pesquisa Profa. Flávia informa que está analisando os dados 75 

enviados pelos docentes (aproximadamente 106 retornos) e mostra as estatísticas levantadas até o momento, 76 

assim como uma análise inicial dos dados, que ainda necessitam de maior elaboração devido às repetições de 77 

respostas de um mesmo grupo ou respostas dadas por docentes para mais de um grupo simultaneamente, 78 

assim como grupos que estão registrados fora da EACH e foram incluídos nas respostas como sede na 79 

unidade. Há grupos que não fazem parte de nenhum CMP, o que não é o ideal. Há alguns problemas, mas 80 

posteriormente serão resolvidos e a professora está contatando os docentes responsáveis. Profa. Flávia 81 

acredita que seja interessante incentivar o cadastro dos Grupos de Pesquisa para controle e base efetiva de 82 

quem participa dos grupos, além de verificar quais grupos estão ativos, também para divulgação oficial. Érika 83 

informa que em 2016 foi solicitado por email para que os docentes atualizassem e cadastrassem seus grupos. 84 

Também acha importante em determinados eventos, priorizar as pessoas que mantém atualizados e 85 

cadastrados seus grupos, bem como às que colaboram com a pesquisa e a CPq de forma geral. Ela pretende 86 

finalizar esse levantamento até meados de junho e levará o resultado para a próxima reunião da CPq.  87 

3.4- Planejamento inicial da Semana da Ciência Prof. Cássio fez esboço inicial sobre o planejamento do 88 

evento com possíveis temas de conteúdos e equipe de gestão. Informou que há grandes expectativas. Em 89 

relação à verba, esperam que a CPq vá atrás das Agências de Fomento para captação de mais recursos. 90 

Precisaremos envolver os pós-doutorados, pesquisadores colaboradores, setor de eventos, empresas Junior e 91 

alguns professores mencionados anteriormente em reuniões para auxiliar (como a Profa. Juliana Pedreschi). 92 

Prof. Cássio pensa em um evento com temas gerais, para atrair alunos e docentes de todos os cursos da 93 

EACH. Eis a ideia inicial de programação: Ética em Pesquisa, Redação acadêmica, Agências de fomento, 94 



 

 

Filosofia e metateorias da Ciência, Análise de dados, Convênios e Internacionalização. Pensa também em 95 

exposições mais específicas elaboradas por professores visitantes, pós-docs, colaboradores, alunos de pós, 96 

grupos de pesquisa, Escritório FAPESP, etc. Devemos contar com o apoio da CRInt, CPG e CCex. Seria bom 97 

também convidar alguém da Pró-Reitoria de Pesquisa e convidados relevantes. Discutiu-se sobre a melhor 98 

data e decidiu-se pelos dias 26, 27 e 28 de março de 2019, para que se tenha hábil de organizar 99 

adequadamente o evento. 100 

3.5 Análise do convênio 7099: Implementação do Laboratório de Varejo no EACH-USP (coordenador: 101 

Marcos Roberto Luppe) Prof. Cássio deseja dar o parecer quanto ao convênio do Prof. Luppe em conjunto 102 

com os demais membros da CPq. Profa. Flávia explica que os dois professores envolvidos no Projeto (Luppe 103 

e Alvarez) possuem experiência com a área de varejo e desejam fazer pesquisa de varejo na EACH, 104 

expandindo o projeto para uma integração entre ensino e pesquisa. Tendo o laboratório, cujo espaço físico no 105 

I1 já foi negociado com a Direção da EACH (conforme email encaminhado à CPq), desenvolverão a pesquisa 106 

criando novos convênios. Eles pretendem algo maior, valorizando e trazendo a atenção para EACH, segundo 107 

a Profa. Flávia. Prof. Helton é favorável ao Convênio. Prof. Cássio irá elaborar uma primeira versão do parecer 108 

sendo favorável e a Profa. Flávia complementará o conteúdo. 109 

3.6 Pesquisador Colaborador Prof. Graziela Perosa será a supervisora de um novo pesquisador colaborador 110 

(Maria Alice). O parecer favorável foi emitido pela Profa. Luciana Maria Viviani. A funcionária Érika incluiu um 111 

novo formulário sobre necessidade de Infraestrutura para esse Programa. Os professores aprovaram e a 112 

documentação será encaminhada para Congregação. 113 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 114 

reunião. Para constar, eu, Erika R.Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 115 

e pelo Sr. Presidente. 116 


