
 

 

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 16.08.2018, às 10h, 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 P 

Membro Docente Felipe S. Chambergo A 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 
 Como há número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 5 

 6 
PARTE I – Discussões 7 

1.1. ORCiD. Prof. Cássio agradeceu a presença de todos e informou que alterou a ordem dos itens da reunião 8 

para iniciarmos com a convidada Daniela, bibliotecária da EACH. Pairaram dúvidas na última reunião da CPq 9 

e todos gostariam de saná-las. Desde setembro de 2016, a USP passou a ser membro do ORCiD, entidade 10 

sem fins lucrativos de editoras americanas, sendo um identificador digital com visibilidade internacional. Todos 11 

os docentes devem se registrar no ORCiD, que é uma espécie de Lattes mais avançado. A fase atual é do 12 

registro manual, mas conversará com outros softwares (com exceção do Lattes) automaticamente.  Foram 13 

tiradas algumas dúvidas e o Prof. Cássio questionou como a CPq pode ajudar. A Daniela está disponível para 14 

auxiliar os professores e acredita que a Comissão pode ajudar a divulgar o Workshop que ocorrerá dia 30 de 15 

agosto. Érika questiona algo que ficou pendente na reunião anterior: se o registro da produção intelectual 16 

docente tem relação com o orçamento da EACH e Daniela informa que sim; por isso tudo deve estar 17 

devidamente registrado. Além da sua visibilidade internacional, o ORCiD visa padronizar o nome do 18 

pesquisador, através de um conjunto de 16 dígitos. Há muitos professores que ainda precisam se vincular e a 19 

Biblioteca e Pesquisa farão o levantamento dos nomes, auxiliando-os. 20 

1.2 Semana da Ciência 2019. Ocorreu a primeira reunião, dia 07/08, mas ainda está sendo formada a 21 

comissão organizadora. Há um desejo de que os alunos participem fortemente. Cada Comissão Estatutária 22 

indicará minimamente dois membros docentes e alunos (se possível). A data do Evento será 26, 27, 28 de 23 

março de 2019. No fim de agosto ou início de setembro deve-se realizar a próxima reunião. Profa. Flavia 24 

informou que poderão contar com a  presença do Prof. Volpato para curso sobre Redação Científica. Prof. 25 

Cássio também informa que um pesquisador da UFMG foi sondado para palestrar sobre análise de dados 26 

quantitativos. Prof. Ulysses deseja trazer um ex-aluno USP Marcelo Souza, que hoje é um Empreendedor. 27 

Ressalta que será interessante transmitir ao vivo algumas dessas palestras/cursos, através da USP TV, por 28 

exemplo. Profs. Valéria, Karla e Marcelo farão parte da Comissão. Profa. Flávia lembra que na primeira 29 

reunião foi falado sobre depressão e conversou com uma colega Márcia (Instituto de Psiquiatria) que aceita 30 

participar da Semana discutindo o assunto. Prof. Alcazar comenta de uma professora da UNICAMP que faz 31 

parte da diretoria da FAPESP que estuda Computação Científica, Cláudia, que seria interessante ser 32 

convidada. Profa. Karla lembra de um Professor que aplica métodos interessantes de ensino para atrair alunos 33 

que ela mesma está adaptando nas suas aulas e na forma de ensino.  34 

1.3 SIICUSP 2018. Inscrições vão até 24/08/2018 e a partir dessa data, iniciaremos a organização. Érika 35 

informou que por enquanto há 30 inscrições e após o término da mesma, irão organizar a realização do 36 

Evento. Profa. Valéria disse que o GT irá se reunir para conversar sobre a organização. Ressalta a 37 

importância da colaboração de avaliadores, como pós-doutorando e pesquisadores colaboradores e Prof. 38 

Cássio lembra que os Educadores e Técnicos do Ginásio também podem ser convidados a avaliar (Ronailde, 39 

Charles, Caio, Jaqueline, Joana Paula). 40 



 

 

1.4- Programa de Incentivo à Atração de Pós-doutorandos. Erika enviou um email na lista de docentes 41 

informando sobre o Programa, serão concedidas 25 bolsas. A CPq deverá avaliar os inscritos e encaminhar 42 

até 31/08/2018 para a PRP. Os professores Cássio e Flávia analisarão as solicitações e, se necessário, a 43 

comissão será consultada. 44 

1.5- Relatório do Censo de Grupos de Pesquisa. Prof. Cássio informou que a diretora está cobrando o 45 

retorno desse relatório (e critérios) para ajustes de espaços e futura negociação com docentes. Profa. Flávia 46 

finalizou o relatório, mas há algumas informações que poderiam ser confirmadas através da análise do Lattes, 47 

porém isso seria feito manualmente. São poucos os grupos que precisam de espaço físico e as solicitações já 48 

estão sendo analisadas. Seis grupos precisam de espaço para reuniões, 5 pedem salas com computadores e 49 

2 precisam de bancada. Profa. Flávia questiona com os demais se o relatório elaborado já está suficiente e 50 

solicita que os demais membros verifiquem e alterem o que for necessário por email para que seja finalizado e 51 

divulgado. Prof. Cássio lembra que será primordial criar os critérios de avaliação e pede para que todos 52 

pensem sobre os requisitos. 53 

PARTE II- Comunicações  54 

2.1 Comunicações da Presidência Prof. Cássio informa que a funcionária Bete está na Secretaria da CPq 55 

trabalhando com a Érika; lembra do Workshop sobre o ORCiD dia 30/08, comenta das duas propostas da 56 

FINEP pela EACH: Prof. Felipe Chambergo e Marcelo Nolasco. Érika acrescenta que tiveram 47 propostas da 57 

USP e informa que estamos no período de inscrição para a chapa complementar do mandato da Flávia e do 58 

Cássio e solicita que todos divulguem entre os docentes. 59 

2.2 Palavra aos membros  60 

PARTE III- Votação das atas 61 

Aprovação da ata: 64ª Reunião Ordinária. Aprovada por unanimidade. 62 

PARTE IV- Deliberações 63 

4.2- Reserva Técnica Institucional 2018. solicitada a inclusão de pauta pelo Prof. Cássio, que informa que a 64 

RTI para este ano já foi passada. O montante é de 67 mil e deverá ser distribuído entre os CMP's, além disso, 65 

há um professor que não está vinculado a nenhum CMP que possui uma verba de 1.080 reais, que precisa ser 66 

decidida como será utilizada e distribuída. A maioria dos presentes optam por dividir proporcionalmente a 67 

verba entre os grupos, tendo 1 abstenção e um voto favorável à divisão equitativa.  68 

4.1- Critérios de avaliação: PIBIC/PIBITI e PIBIC-EM. Conforme reunião anterior, ficou resolvido que já será 69 

estabelecido os critérios de avaliação para os Editais do ano que vem, a fim de facilitar o processo de seleção 70 

pela equipe avaliadora. Precisa definir critérios para avaliar o projeto e o aluno. Resolveu-se que todos irão 71 

refletir sobre o assunto e na próxima reunião finalizaremos esse documento. 72 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 73 

reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 74 

e pelo Sr. Presidente. 75 


