
 

 

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 11.10.2018, às 10h, reuniu-se 1 

ordinariamente a CPq – EACH/USP, na Sala de Reuniões das Comissões Estatutárias, sob a presidência 2 

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

os 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 Cazetta P 

Membro Docente Antonio Takao P Eduardo Caldas 

 Membro Docente Felipe S. Chambergo 

 

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 A Alessandro Hervaldo Nicolai Ré 
 Membro Docente Karla Roberta P. S. Lima 

 
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 Profª. Flávia participou da última Congregação e informou que o Censo foi 7 

aprovado e já será divulgado nas listas oficias e na página da EACH, através da Secretaria. Na Congregação, 8 

foi informado que agora o relatório CERT precisará ser mais detalhado e elaborado para ser aprovado. O 9 

parecerista precisa se atentar a todos os detalhes e a Congregação irá elaborar um conjunto de critérios para 10 

padronização dos itens analisados nos pareceres. Lembrou que o Pró- Reitor estará presente na EACH dia 11 

22.10.18 às 11 horas da manhã e todos os membros da CPq estão convidados. Prof. Cássio comentou que foi 12 

solicitado aos líderes dos CMP's que enviassem suas propostas sobre a utilização da Reserva Técnica 13 

Institucional e apenas dois CMP's (2 e 4) se manifestaram até o momento. Ficou resolvido, então, prorrogar o 14 

prazo para dia 31.10.18 e, se a CPq não tiver retorno, a verba será realocada para os outros CMP's. Profª. 15 

Valéria, que faz parte do CMP1, deseja fazer uma solicitação e orientaram-na a conversar com o líder, Prof. 16 

Vaz, para que o seu pedido seja encaminhado. 17 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão sem manifestações 18 

PARTEII- Ordem do dia 19 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 66º Sessão Ordinária Ata aprovada por unanimidade 20 

2.2 SIICUSP 2018 Profª. Cristiane informou que os trabalhos estão sendo distribuídos entre os avaliadores e 21 

que outros assuntos estão sendo encaminhados. Lembrou que o ideal é que se tenha professores para 22 

auxiliar no dia do Evento, caso seja necessário avaliar trabalhos. Ressaltou que o ideal seria um sistema 23 

institucional para os futuros SIICUSP, relacionando avaliador com a sua área (tema). Conversou com o Prof. 24 

Fábio Nakano e ele acredita que seria fundamental ter alguém pela manutenção desse sistema e o Professor 25 

levará esse assunto para a Comissão de Informática. Profª. Valéria fez as últimas alterações e acertos na 26 

planilha e a programação do SIICUSP foi finalizada. Érika complementou, pedindo que cada professor 27 

informasse os dias e horários que poderão ajudar durante o SIICUSP. Informou que os cartazes estão 28 

espalhados pela EACH e lembrou que cada professor membro da CPq irá realizar algumas avaliações via 29 

sistema Atena, uma vez que apenas docentes da EACH têm acesso às avaliações. 30 

2.3 Proposta de critérios para alocação de espaço físico de Pesquisa: discussão Após a elaboração do 31 

documento, Prof. Cássio informou que não há pressa em aprová-lo e sua ideia era discutir primeiramente 32 

entre os membros da Comissão e posteriormente divulgar entre todos os docentes. Porém, o prof. Felipe 33 

divulgou na lista e foram apontadas algumas sugestões que serão incorporadas. Prof. Cássio e Flávia têm 34 

feito visitas técnicas com a Prof. Mônica pelos laboratórios e espaços de Pesquisa para melhor readequá-los e 35 

utilizá-los. A ideia é que esse documento seja revisto periodicamente e, nesse momento, será feito um 36 

diagnóstico já utilizando esses critérios como ponto de partida para utilizar como base posteriormente. Alguns 37 

professores, como Cristiane Kerches e Valéria Cazetta, sugeriram modificações e o Prof. Cássio propôs que 38 



 

 

todos alterem o arquivo que será enviado por ele no Google Docs, para que na próxima reunião o documento 39 

esteja amadurecido.  40 

2.4 Semana da Ciência 2019 Informou que a última reunião foi muito produtiva e o título ficou definido como 41 

"Semana da Ciência: da geração à aplicação do conhecimento". Vários convidados já foram contatados e 42 

confirmaram presença. A programação está sendo elaborada. Os horários do Evento ainda estão sendo 43 

definidos. A próxima reunião será dia 1.11.2018 e a Comissão do Evento já está consolidada.  44 

2.5 Resultado do Edital de Apoio a Eventos Científicos- Grandes desafios da Ciência Érika enviou um 45 

email na lista dos docentes, informando o resultado do Edital dia 8.10.2018 e infelizmente a EACH não foi 46 

contemplada, apesar de ter enviado oito propostas. 47 

2.6 Indicação de participante para o workshop FAPESP/ British Council Prof. Cássio informou que a 48 

Profª. Violeta Sun (que havia ficado como suplente no ano anterior) será indicada este ano como titular e a 49 

Profª. Silgia A. Costa foi a única que manifestou interesse atualmente, assim, será a suplente. Todos os 50 

membros concordaram com a decisão. 51 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 52 

reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 53 

mim e pelo Sr. Presidente. 54 


