
 

 

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 27.11.2018, às 10h, reuniu-se 1 

ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, na Sala de Reuniões das Comissões 2 

Estatutárias, sob a presidência do Prof. Dr. Cássio de Miranda Meira Jr., tendo como secretária Erika 3 

R. Elias. A tabela seguinte indica 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 A Carlos Molina Mendes P 

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

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

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 A Flavio Luiz Coutinho P 

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 Professores Cássio e Flávia informaram que a visita do Pró-Reitor foi 7 

produtiva e que aproveitaram a oportunidade para convidá-lo para a Semana da Ciência. Alguns membros da 8 

CPq participaram primeiramente de uma reunião com ele e depois fizeram uma visita pela Unidade. Profº 9 

Cássio também falou sobre o cadastro no Sistema SisGen, onde a CPq está auxiliando a direção quanto à 10 

cobrança para que os docentes que precisam, façam seu cadastramento; pois a Unidade pode ter punição se 11 

isso não estiver atualizado no Sistema. 12 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão sem manifestações 13 

PARTEII- Ordem do dia 14 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 67º Sessão Ordinária Ata aprovada com uma abstenção. 15 

2.2 SIICUSP 2018 Profª. Valéria informou que o Evento transcorreu bem e que a Profª. Cristiane Kershes está 16 

verificando possibilidades e contatos para criação de um Sistema para o SIICUSP, com o objetivo de facilitar 17 

as próximas Edições. Érika agradeceu pela participação de todos os membros da Comissão e ao GT e disse 18 

que este foi o SIICUSP mais tranquilo que ela participou na EACH e que tudo transcorreu muito bem, sem 19 

grandes imprevistos. Profº. Cássio também agradeceu pelo auxílio de todos e teve boas impressões sobre o 20 

resultado final do SIICUSP. 21 

2.3 Semana da Ciência 2019:  Profº Cássio mostrou como está o cronograma do Evento, informou que as 22 

reuniões têm sido muito produtivas e que a próxima será em dezembro e lembrou que todos os interessados 23 

em participar da Comissão organizadora podem entrar em contato com a CPq. 24 

2.4 Informe PRP 483/2018: alunos de IC devem registrar a frequência no Atena: Profª Flávia e Érika 25 

explicaram que a nova mudança no Sistema é que os alunos de IC podem cadastrar sua frequência, mas o 26 

professor deve validar, lembrando que para obtenção do certificado deve ser inserido o relatório parcial, final, 27 

folha de frequência mensal e o aluno deverá apresentar-se no SIICUSP. 28 

2.6 Vídeo Institucional da EACH: Profº Cássio informou que nos dias 26 e 27 de novembro haverá a 29 

gravação do vídeo Institucional da EACH e quem desejar participar pode entrar em contato com a Andrea 30 

Pedroso (assistente da direção) para mais informações. 31 

2.7 Possíveis ações para docentes que não realizam pareceres solicitados pela Comissão: Prof. Cássio 32 

e Profª Flávia comentaram que muitos professores não estão retornando os emails da Secretaria da CPq que 33 

solicitam pareceres (pós-doc, IC, etc.) e muitas vezes esses mesmos professores solicitam muitas tarefas para 34 

a Secretaria. Ultimamente isso tem sido frequente e o ideal seria a Comissão tomar alguma medida. A CPq 35 

espera um retorno do parecerista, justificando caso não possa realizar o parecer e em caso afirmativo, que 36 

seja realizado no tempo estipulado. Profª Flávia irá elaborar um email padrão para que seja enviado ao 37 

parecerista e ficou decidido que depois de três dias, será reenviado o email solicitando um retorno e 38 



 

 

informando as ações que serão realizadas pela CPq quando o docente ficar com alguma pendência dentro da 39 

Comissão.  40 

2.8 Proposta de Critérios para Alocação de Espaço Físico na EACH  Profª Flávia informa que de agora em 41 

diante, os Grupos que ocupam os espaços serão sujeitos à avaliações para realocações (para otimizar 42 

espaços). Prof. Cássio voltou a mostrar o documento que ele elaborou, com auxílio dos demais membros da 43 

Comissão e colocou em discussão para ajustes, críticas, comentários, etc. A ideia não é tirar espaço de 44 

ninguém, mas os espaços precisam ser bem utilizados. Aprovando esta versão, será divulgado para toda 45 

comunidade e em fevereiro de 2019, o documento final estará disponível. Foram feitas pequenas alterações e 46 

o Prof. Takao enviará sugestões. 47 

2.9 Convênio firmado entre a EACH e o SESI Profº Cássio verificou a solicitação feita pelo Profº Marcelo 48 

Saldanha através do Processo enviado pelo setor de Convênios e elaborou o parecer por ser da mesma área, 49 

sendo favorável ao Convênio, onde o  Prof. Saldanha deseja realizar pesquisas científicas com as equipes 50 

esportivas do SESI e não precisará de nenhuma infra-estrutura adicional da EACH, porém antes de enviar 51 

verificou e explicou para os membros da Comissão e todos foram favoráveis ao andamento do Convênio. 52 

2.10 Reorganização dos Espaços Físicos de Pesquisa no A3 (1° e 2°andares) Profª Flávia informou que 53 

alguns espaços de pesquisa do A3 estão com problemas e precariedades e o intuito da CPq foi sanar esses 54 

problemas. Conversaram com os professores desses espaços: Alberto Tufaile, Adriana Tufaile, Júlia Baruque, 55 

Marcos Hara, Rodrigo Willemart, Helene Ueno, Leonardo Meireles , Marcelo Nolasco, Renata Colombo, 56 

Sirlene, Fernando Carbayo, Luiz Schiesaria e Luis Andrioli, pois haverá mudanças em seus espaços de 57 

Pesquisa. Em relação a verba, será solicitada na PRP, Reitoria e EACH. Todos acertos e realocações estão 58 

sendo realizados para minimizar valor de obras e outros recursos. O documento elaborado pela Prof. Flávia foi 59 

aprovado por todos os membros da CPq e será encaminhado para o CTA através da direção. 60 

2.11 Calendário 2019: Reuniões CPq A próxima reunião ficou agendada para 14.02.2019 (quinta-feira), às 61 

10 horas e posteriormente será enviado um Doodle para finalizar o calendário do ano de 2019. 62 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 63 

reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 64 

mim e pelo Sr. Presidente. 65 


