
 

 

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 20.09.2018, 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 A 

Membro Docente Antonio Takao P Eduardo Caldas 

 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 
 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 

PARTE I – Expediente 6 

1.1 Manifestação da Presidência Prof. Cássio informou que na Reunião do Conselho de Pesquisa foi 7 

discutido o Regimento de Pesquisador Colaborador e Pós-Doutorado. O único critério que gerou polêmica foi 8 

os sete anos de doutorado, que será analisado novamente na próxima reunião. Profª. Flávia informou que ela 9 

e Prof. Cássio tiveram reuniões com a Direção e as equipes de gestão dos espaços de Pesquisa, 10 

especialmente pesquisadores do A3, acredita-se que será possível contemplar demandas de realocações e 11 

melhorias nos espaços de pesquisa analisados, dado bom encaminhamento das reuniões. Há ocupação de 12 

espaços de pesquisa e corredores dos prédios, assim como materiais armazenados em rotas de fuga, etc., 13 

sendo uma das preocupações da Direção garantir melhoria nas condições de pesquisa e na segurança dos 14 

pesquisadores, também. A partir dos acertos propostos, novos grupos de pesquisa terão espaço, aumentará a 15 

segurança e melhorará o bem-estar das pessoas que compõem esses locais. Caso sejam necessárias obras, 16 

possivelmente serão realizadas no início do ano que vem, já utilizando parte da verba de 2019. Os espaços do 17 

CAT estão sendo realocados por meio de rearranjo interno entre pesquisadores, pois havia grupos que 18 

precisavam de pia e outros utensílios, enquanto outros tinham acesso a áreas com tais utensílios, mas não os 19 

utilizavam. Profª. Ruth era a única que ainda não possuía um espaço de Pesquisa com condições 20 

necessárias, principalmente para guardar seus equipamentos, agora poderá contar com infraestrutura 21 

requerida. Prof. Cássio deu boas-vindas aos Profs. Takao e Caldas. Funcionária Érika lembrou que envia 22 

mensalmente calendário e pauta da reunião do Conselho de Pesquisa e da Comissão de Pesquisa. 23 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Ninguém se manifestou. 24 

PARTEII- Ordem do dia 25 

2.1 Ata/ Análise e deliberação: Ata da 65º Sessão Ordinária Ata aprovada por unanimidade. 26 

2.2 Programa de Apoio aos Novos Docentes da USP Conhecida como Bolsa enxoval, a PRP voltou a 27 

disponibilizar depois de alguns anos, a verba para docentes contratados a partir de 2016. Os novos docentes 28 

podem solicitar a verba via CPq, que deve chegar até a PRP por processo no prazo máximo de 15/10/2018. 29 

2.3 Prêmio Peter Murany 2019 Tivemos duas solicitações encaminhadas para a PRP pela Prof. Mônica 30 

depois de analisadas pelos Professores Cássio e Flávia: as das Profas. Rosely Imbernon e Bibiana Graeff. O 31 

resultado será divulgado até fevereiro de 2019. 32 

2.4 SIICUSP 2018 Prof. Marcelo informou que os trabalhos do GT estão avançando e as tarefas sendo 33 

executadas. Depois que as inscrições se encerraram, os professores dividiram os trabalhos entre os 34 

avaliadores, além disso, estão dividindo as datas e períodos em que cada aluno irá apresentar para ser 35 

divulgado entre a comunidade USP. Terão monitores trabalhando e auxiliando durante o Evento. Professor 36 

Marcelo informou ainda que o ideal é que sempre um membro da CPq esteja presente durante o Evento para 37 

ajudar em possíveis imprevistos, como avaliações de trabalhos. Érika complementou que já está fazendo a 38 



 

 

divulgação e espalhará cartazes pela Escola, divulgando o SIICUSP.  39 

2.6 Resultado Chamada FINEP Érika informou que dois professores concorreram à chamada: Prof. Marcelo 40 

Nolasco (que não foi contemplado) e o Prof. Felipe Chambergo (que foi contemplado). 41 

2.7 Edital de Apoio à Realização de Eventos Científicos / Grandes Desafios da Ciência Sete professores 42 

enviaram a documentação para concorrer: Rosa Chubaci, Alex Florindo, Thiago Allis, Tiago Francoy, Luciane 43 

Ortega, Francisca Dantas, Vivian Grace. Foram encaminhados para análise da PRP via processo CPq e será 44 

divulgado o resultado assim que chegar na Unidade.  45 

2.4 Semana da Ciência 2019 Já está fechada a Comissão Organizadora do Evento, mas os membros da CPq 46 

estão sempre convidados a participar das Reuniões. Algumas pessoas já estão sendo convidadas para 47 

palestrar. O orçamento para o Evento será de 30 mil reais (CPq e CPg), mas será a verba do próximo ano que 48 

será utilizada para isso. Então a verba referente à 2018, deverá ser gasta até novembro. A sugestão dada pela 49 

Prof. Mônica em reunião do CTA é destinar esse dinheiro para construção de um espaço de permanência para 50 

os pós-doutorandos (poderia ser utilizada a sala de convivência do I1). Prof. Cássio e Flávia gostaram da 51 

proposta e desejam saber a opinião de todos os membros para encaminhar a proposta. Solicitou-se incluir na 52 

pauta desta reunião o assunto como item a ser deliberado: Realocação da verba destinada ao Evento Semana 53 

da Ciência 2019 para adaptação da sala de convivência para permanência de pós-doutorandos na EACH. 54 

Prof. Takao ressalta a importância de uma sala de convivência dos docentes continuar existindo, mesmo que 55 

mude o local. Prof. Flávia acredita que o ideal seria no térreo do I1 e sugeriu que fosse próxima à CRInt, onde 56 

circula mais gente e seria um local mais acessível a todos. Todos concordaram e o Prof. Cássio transmitirá a 57 

deliberação da CPq para Prof. Mônica oficialmente deliberado pela Comissão. 58 

2.8 Programa de Incentivo à Atração de Pós-Doutorandos / vigência 2018 Érika informou que infelizmente 59 

ninguém da EACH foi contemplado. Concorreram os Professores Adriano Schwartz, Sylmara Lopes Francelino 60 

Gonçalves Dias e Káthia Maria Honorio com seus pós-docs. 61 

2.9 Relatório final Censo dos Grupos de Pesquisa Profª. Flávia enviou o relatório para os membros da CPq 62 

solicitando sugestões, mas não teve retorno. Profª. Karla lembra que havia comentado na última reunião que 63 

seria interessante anexar com uma lista com os grupos que responderam o questionário e a tabela com 64 

grupos que tem duplicação de professores. Alguns precisam de sala de reuniões e outros necessitam de 65 

reorganização para atender às necessidades. O relatório atualizado será enviado para os membros da CPq e 66 

depois disso, na lista dos docentes e página da EACH. Todos os membros foram de acordo, com uma 67 

abstenção. Prof. Cássio fez uma primeira versão de "Proposta de Critérios p/ Alocação de Espaço Físico de 68 

Pesquisa", a qual será enviada para os membros da Comissão, aguardando sugestões por email. 69 

2.10 Critérios de avaliação PIBIC e PIBITI 2019 (alunos e projetos). Os membros da CPq deixaram o 70 

documento pronto para facilitar as avaliações dos projetos de 2019. Os orientadores são avaliados conforme 71 

critérios já pré-estabelecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, de modo que a avaliação dos mesmos é feita 72 

automaticamente pelo sistema Atena, quando do preenchimento do pedido de bolsa. Os projetos não são 73 

avaliados quanto ao seu mérito acadêmico, uma vez que a CPq entende que o papel de avaliar a 74 

fundamentação teórica e a exequibilidade do projeto cabe ao orientador. Entretanto, os projetos são avaliados 75 

quanto à sua adequação às regras definidas conforme Edital: tamanho máximo de 10 páginas (se exceder, o 76 

projeto será denegado), incluindo capa, título, introdução, objetivo, metodologia, cronograma e referências 77 

bibliográficas. Já os alunos são avaliados de acordo com seu desempenho nas matérias de graduação, 78 

comprovados a partir do histórico escolar. Todos os alunos iniciam com nota 10 e é descontado meio ponto 79 

(0,5) por cada reprovação. Alunos do primeiro semestre que entraram na primeira chamada terão a nota 9, 80 

segunda chamada 8,5 e assim por diante. Alunos externos terão a nota 9,0. Quando há empate entre os 81 

alunos no ranqueamento, o primeiro critério de desempate é a nota do projeto, depois a média ponderada. 82 

2.11 Convênio firmado entre a EACH e o Instituto BECEI. Incluído na pauta apenas para informar que a 83 

CPq elaborou um parecer (Prof. Alessandro Ré), que foi favorável. Todos foram de acordo, com apenas uma 84 

abstenção; o convênio foi encaminhado ao Setor de Convênios. 85 

ENCERRAMENTO. Encerradas as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 86 

reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 87 

mim e pelo Sr. Presidente. 88 


