
 

 

1 ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 20.06.2018, às 14h, reuniu-se 

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

3 Cássio de Miranda Meira Jr., tendo como secretária Erika R. Elias. A tabela seguinte indica os 

4 membros presentes à reunião. 

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 Cazetta P 

Membro Docente Felipe S. Chambergo P Carlos Molina Mendes  

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

Membro Docente Marcelo Vilela de Almeida P Cristiane Kerches da Silva Leite P 

Membro Docente José de Jesus Perez Alcazar P Camilo Rodrigues Neto  

Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha P Alessandro Hervaldo Nicolai Ré  

Membro Docente Karla Roberta P. S. Lima P Flavio Luiz Coutinho  

Membro Discente Vacância  Vacância  

Legenda: P = Presente na Reunião / A = Ausência Justificada na Reunião 
5 Como há número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 
6 
7 PARTE I – Comunicações 

8 1.1. Comunicações da Presidência Prof. Cássio agradeceu a presença de todos e deu boas-vindas aos 

9 novos membros da Comissão. A. Reuniões do Conselho de Pesquisa: as pautas já estão sendo 

10 disponibilizadas na lista de docentes, conforme solicitação do Prof. Felipe; sobre a última reunião, informou 

11 que os Editais de Pesquisador Colaborador e de Pós-doc estão gerando várias dúvidas e insatisfações, por 

12 isso, o Pró-reitor irá revê-los e na próxima reunião o assunto será novamente discutido. B. Foi formado um 

13 grupo de trabalho sobre projeto acadêmico da EACH e a parte da pesquisa está sendo inserida no relatório 

14 pelo Prof. Cássio, com auxílio da Prof. Flávia e da funcionária Érika. Todos os presidentes das Comissões 

15 Estatutárias estão envolvidos na elaboração desse relatório, com liderança do Prof. Ricardo Uvinha e 

16 composto também pelos professores titulares, Profs. Thomas Haddad, Paulo Corrêa, José Renato Araújo e a 

17 funcionária Andrea Pedroso. Prof. Felipe solicita que o relatório seja compartilhado e o Prof. Cássio informa 

18 que será enviado para a comunidade assim que as tarefas forem finalizadas. Já foram realizadas 4 reuniões e 

19 na próxima provavelmente será encerrado. C. Prof. Fabiana Evangelista foi contatada para auxiliar e participar 

20 do Evento da CPq que será realizado em março de 2019, com auxílio da CPG e outros setores da unidade. 

21 Ela irá levar o assunto para próxima reunião da CCEx e informará a decisão posteriormente. Haverá uma 

22 comissão organizadora para elaborar o calendário e as atividades. O evento terá integração do setor de  

23 Eventos e da CRInt, além da Empresa Junior de Lazer e Turismo. Prof. Flávia acrescenta que os temas 

24 selecionados são transversais a todos os cursos, como escrita científica, Filosofia da Ciência, entre outros, 

25 contemplando a todos. Prof. Marcelo questiona a participação da Graduação e a Profa. Flávia informa que 

26 ainda não está completamente definida; aos poucos as Comissões estão se envolvendo. Por enquanto, o Prof. 

27 Tiago (presidente da CG) não se manifestou. Prof. Felipe lembra que os bolsistas de Iniciação Científica são 

28 da Graduação e estão automaticamente envolvidos no evento e Profa. Flávia encerra sua fala dando às boas- 

29 vindas aos novos membros. D. Prof. Cássio acrescenta a informação sobre o ORCiD, tema bastante falado na 

30 Pró-Reitoria de Pesquisa, para que os docentes se cadastrem no Sistema e façam a vinculação à USP para 

31 que seja contabilizada a sua produção dentro da Universidade e tal solicitação foi enviada na lista de docentes 

32 através da Secretaria da Comissão de Pesquisa. Profa. Valéria ressalta que há periódicos exigindo esse 

33 número. Profa. Cristiane questiona sobre o cruzamento de dados entre as bases e o trabalho que dá alimentar 

34 todas as plataformas; o ideal seria algo automático. Profa. Valéria informa que há uma pessoa, Raquel que 

35 auxilia em atualizar uma única base que conecta todas as plataformas. Prof. Marcelo acredita que seria 

36 interessante chamar a Raquel para palestrar na Semana da Ciência. 

37 1.2 Palavra aos membros Profa. Valéria informa que ensina detalhadamente a maquinaria acadêmica para 

38 seus alunos e orientandos, ressaltando a importância do profissionalismo e da publicação, além de instruções 

39 para resumos. Prof. Ulysses se apresentou como novo membro, assim como os professores Karla, Marcelo, 

40 Cristiane e Alcazar. 



 

 

41 PARTE II- Votação de atas 

42 2.1. Aprovação da Ata- Ata 63ª aprovada. 

43 PARTE III- Ordem do dia 

44 3.1 Reserva Técnica Institucional FAPESP 2014-2016 Coordenada pelo Prof. Diego, presidente anterior da 

45 Comissão,   a RTI retornou da FAPESP há poucos dias e todo o valor foi aprovado (118 mil), sendo que 

46 apenas dois itens foram cortados (relacionados à segurança) por não fazerem parte do Edital e serem 

47 considerados contrapartida da Unidade. Prof. Felipe lembra que é necessário executar a verba, elaborar e 

48 encaminhar o relatório para FAPESP, finalizando a RTI anterior para iniciar a nova. Prof. Cássio informa que 

49 há um problema com relação às lideranças dos CMP's, muitas vezes não sabemos a origem e o responsável 

50 pelo pedido. Profa. Flávia lembra que a RTI tem sido passada para a CPq desde a gestão da Prof. Maria  

51 Cristina e há falha e falta na comunicação com os líderes e os professores Flávia e Cássio estão em conversa 

52 com a direção para institucionalizá-los. Há uma reunião marcada dia 29/06 com os líderes dos CMP's, direção 

53 e presidentes da CPq. Prof Cássio acredita que o melhor modelo seria os líderes do CMP's fazerem parte da 

54 Comissão de Pesquisa e Prof. Ulysses concorda. Prof. Felipe lembra que foi feito um Edital RTI onde só 

55 participavam e solicitavam via CMP's. A secretaria possui todo histórico de emails e solicitações feitas na 

56 época. 

57 3.2 Informe Convênio 7099 OASIS LAB INOVAÇÃO E CONSULTORIA LTDA aprovado Prof. Cássio 

58 informa que o convênio foi aprovado, conforme reunião anterior e a Érika mostrou o parecer elaborado pelo 

59 Prof. Cássio, com auxílio da Profa. Flávia. Prof. Felipe questionou o espaço físico solicitado no convênio, que 

60 conforme questionamento da CPq, Prof. Luppe informou que utilizará uma sala do I1 e o Prof. Cássio 

61 conversou com a diretora, que também informou que já existia uma sala reservada para essa implementação. 

62 Prof. Felipe disse que não há uma política de concessão de espaço físico, não há critérios para ganhar cada 

63 espaço. Profa. Flávia diz que isso sempre a incomodou (critérios para ganho de espaços) e esse Laboratório 

64 de Varejo era previsto no projeto inicial da EACH, onde já era uma sala de aula do I1 que possuía algumas 

65 adaptações para ser utilizado como laboratório, mas nunca foi povoado com os equipamentos necessários e 

66 apropriados, ninguém de marketing planejou isso antes. Os professores Alvarez e Luppe decidiram realizar 

67 essa implementação. Eles querem trazer pesquisa e ensino para EACH através desse laboratório e 

68 conseguiram doação dos equipamentos de modo que o projeto foi conversado e acordado com a direção. 

69 Segunda questão: há distribuição dos espaços sem critérios e há necessidade de regularizar essa situação. 

70 Precisa ter uma ordem, com critérios objetivos. Proposta da CPq: para ter parâmetros de avaliação de quem 

71 está utilizando os espaços de pesquisa de tempos em tempos, é necessário avaliar o uso desses espaços. A 

72 diretora está preocupada com essa situação até por questões de segurança, que estão sendo infringidas. Há 

73 reuniões para reorganizar os espaços dos grupos de pesquisa com a CPq e o censo realizado pela CPq é 

74 uma das medidas para se criar critérios para ocupação de espaços. 

75 3.3 Criação do grupo de trabalho para Projeto acadêmico Falado anteriormente pelo Prof. Cássio, em sua 

76 fala inicial. 

77 3.4 Censo dos Grupos de Pesquisa Foi finalizado o censo pela Profa. Flávia, através do questionário 

78 enviado na lista dos docentes. As respostas foram organizadas e filtradas e está sendo elaborado um relatório 

79 final. A CPq é responsável pelos espaços dos grupos de pesquisa, juntamente com o aval da direção. O que 

80 deseja saber é todos os detalhes de cada grupo de pesquisa formado na EACH. Registro dos grupos, 

81 desatualização do grupo no CNPq, grupos sem espaço físico, quem não tem problemas e utiliza o espaço que 

82 possui, etc. Proposta da CPq: Propor métricas de avaliação de acordo com áreas específicas de 

83 conhecimento, mapear e propor indicadores (requisitos) para serem reavaliados periodicamente, etc. Além 

84 disso, terá biometria cada vez mais nos espaços de pesquisa (salas de aulas, laboratórios, etc). Prof. Marcelo 

85 lembra que é fundamental utilizar os espaços para esse tipo de uso: pesquisa. Estão tentando reorganizar dois 

86 CMP's (CAT e CMP 3) por possuírem espaços ociosos. Depois serão analisados e estudados os outros dois 

87 espaços. Há uma portaria aprovada pela direção via CTA em 2011 indicando que é necessário reavaliação 

88 dos espaços de pesquisa, com alguns critérios estabelecidos. Serão cobrados relatórios desses grupos e 

89 atualizações quanto ao uso. Há pessoas que declaram grupos de pesquisa, mas não estão sediadas na 

90 EACH. Posteriormente, o resultado desses grupos será divulgado na página e na lista de emails. Prof. Felipe 

91 ressalta que possuímos o controle de tudo que vem apenas da FAPESP (mas de outras Agências de Fomento 



 

 

92 não). Agora precisa ser verificado a produção dos docentes através do Lattes. Prof. Helton irá verificar se é 

93 possível fazer um programa para conseguir essas informações automaticamente, através do Prof. Luciano 

94 Digiampietri. 

95 3.5 Editais PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM 2018/2019 Funcionária Érika dá as boas-vindas aos novos membros, 

96 informando que todos os professores (membros da CPq) realizaram as avaliações dos Projetos PIBIC, PIBIT E 

97 PIBIC-EM e um primeiro ranking já foi feito por ela e será revisado para ser divulgado entre a Comunidade e 

98 seguir para a PRP. Os professores comentaram o Edital e os critérios de avaliação desses Programas. Prof. 

99 Cássio sugere que seja discutido numa próxima reunião esses critérios para o próximo ano. Profa. Flávia 

100 solicita que a Érika traga as principais dúvidas dos professores quanto às avaliações dos projetos. Profa. 

101 Valéria localizou um documento na Internet, que irá compartilhar, com critérios de avaliação para termos 

102 também como referência e sugere que já seja discutido o assunto no início do segundo semestre, de 

103 preferência na primeira reunião. 

104 3.6 Atualização do sistema Atena para cadastros de Pós-doutorados Érika informa que enviou um email 

105 na lista dos docentes dia 06.06.2018 sobre alterações do Sistema Atena quanto aos cadastros de pós- 

106 doutorandos e basicamente o que mudou é que será cobrada o cadastro das frequências dos pós-docs, além 

107 disso a PRP informou que será informado por email aos professores a inserção do relatório final via Sistema. 

108 Érika constatou que o sistema de Pós-doc está muito semelhante ao do PIBIC, facilitando a fluidez de todo 

109 processo. Prof. Ulysses ressalta que o controle da frequência é mais uma burocracia, nem sempre necessária. 

110 3.7 Registro da Produção Intelectual Prof. Felipe solicitou a inclusão desse item na pauta. Informa que há a 

111 necessidade dos docentes cadastrarem toda produção perante a biblioteca. Na gestão do Prof. Mario, existiu 

112 uma reunião com funcionários da biblioteca e CPq, onde foi solicitada a elaboração do documento enviado 

113 atualmente, pois há docentes que não sabem o que é produção e o que deve ser cadastrado. O que foi 

114 discutido na época é que a produção da Unidade tem relação com a liberação de verba (orçamento). Prof. 

115 Alcazar informa que o ideal seria que a atualização do Lattes estivesse interligada a essa atualização da 

116 produção, através de algum programa. Prof. Felipe informou que os colegas da pós-graduação questionaram 

117 se há essa relação de produção e orçamento e a Profa. Fátima irá verificar se a informação procede. Prof. 

118 Felipe quer saber como está o cadastro de produção da EACH na biblioteca. Os professores Ulysses e Fátima 

119 levantam dúvidas com relação esses cadastros e atualizações. Profa. Flávia sugere questionar a biblioteca 

120 com relação à forma de realizar esses registros. Na próxima reunião da CPq, convidaremos um funcionário da 

121 Biblioteca para sanar as dúvidas da Comissão. 

122 IV- Deliberações 

123 4.1 Calendário de reuniões da Comissão para o 2º semestre Precisará ser elaborado o calendário de 

124 reuniões do segundo semestre e a Érika irá enviar um link para o doodle, aguardando retorno de todos os 

125 membros titulares informando dias e horários disponíveis. 

126 4.2 SIICUSP 2018 A Secretaria da CPq recebeu um email da Pró- Reitoria de Pesquisa solicitando que seja 

127 enviada a informação da data do SIICUSP em cada unidade. Érika sugere 16 e 17 de outubro e todos acatam 

128 e solicita um Grupo de Trabalho para organizar o Evento, que será composto pelos Professores Valéria, 

129 Cristiane e Marcelo. 

130 4.3 Reserva Técnica Institucional FAPESP 2017 Retirado de pauta, pois haverá alguns fatos novos, 

131 definidos numa reunião que será realizada com a direção, presidência da CPq e líderes dos CMP's. 

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

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

134 e pelo Sr. Presidente. 


