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1. Contextualização 

Com vista à elaboração de uma política institucional no âmbito da pesquisa, a 

Presidência da Comissão de Pesquisa (CPq) da EACH-USP, apoiada pela Direção, decidiu pela 

proposição da gestão de critérios para alocação de espaço físico aos grupos de pesquisa da 

unidade. 

Cinco documentos oficiais da EACH serviram de base para a presente proposta, quais 

sejam, o Projeto Acadêmico Institucional da EACH (2018), o Censo de grupos de pesquisa 

(2018), o Relatório do Grupo de Trabalho (GT) de Espaço Físico (2016) e o Documento da 

CPq sobre alocação de espaço físico (2012), Relatório de recomendações de alocação de 

espaço para grupos de pesquisa da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação (CPqPG) (2009). 

 

2. Objetivo 

O objetivo da presente proposta é consolidar critérios para cessão e uso compartilhado 

de espaços físicos de pesquisa na EACH. 

 

3. Documentos que tratam de critérios de avaliação para cessão e uso de espaço 

físico de pesquisa na EACH 

Na página 7 do Projeto Acadêmico Institucional da EACH, recém enviado à 

Reitoria da USP, no item que define objetivos e metas de pesquisa com explicitação de ações 

e indicadores, destacam-se os seguintes trechos: 

Aprimoramento da estrutura para realização de pesquisas (objetivos e metas). 

e 

Melhorar a ocupação de espaços físicos para pesquisa (ações e indicadores). 

 

No mesmo documento, na página 17, sobre planejamento de gestão tem-se: 

Melhorar o aproveitamento do espaço físico (metas). 

e 

Implementar as decisões do CTA para reaproveitamento de espaços que serão destinados 

à permanência de educadores(as), laboratórios didáticos e de pesquisa, ..... (ações). 

 

Recentemente, em maio de 2018, a CPq organizou uma coleta de dados atualizados 

dos grupos de pesquisa da EACH, documento denominado Censo de Grupos de Pesquisa. 

O intuito do questionário foi buscar conduzir um levantamento de informações de cunho geral 



sobre grupos de pesquisa existentes ou em formação, assim como suas principais 

especialidades e formas de atuação em pesquisa na unidade.  

Adicionalmente, a CPq pretende atuar em várias frentes, a saber, apoiar grupos novos 

que ainda não têm espaço para pesquisa; docentes que tenham interesse em conhecer e, 

talvez, integrar grupos de pesquisa existentes em suas áreas de atuação; verificar 

procedimentos para apoiar grupos que pleitearam, sem sucesso, registro junto aos Diretórios 

de Grupos de Pesquisa do CNPq; e, por fim, identificar grupos inativos para exclusão da base 

de dados da EACH. Os dados do referido Censo estão disponibilizados em 

http://www5.each.usp.br/grupos-de-pesquisa-e-dgp-cnpq/ 

Dos 61 grupos de pesquisa sediados na EACH, 12 deles ainda necessitam de 

espaço físico para pesquisa e, alguns dos que já o possuem, precisam ser 

reorganizados. Muitos espaços de pesquisa são compartilhados entre vários docentes, que 

estudam temas similares. Seis grupos de pesquisa indicaram necessidade de laboratórios com 

infraestrutura para instalação de computadores de pesquisa e somente dois grupos de 

pesquisa apresentam demandas de maior especificidade, incluindo pias e bancadas. Sete 

grupos precisam de salas de reuniões, equipadas com projetor multimídia. Desses grupos, a 

maioria é composta por menos de cinco docentes. 

O Relatório do GT de Espaço Físico, concluído em 2016, explica as atividades 

iniciais de pesquisa experimental no edifício A3 e a crescente e intensa demanda por 

espaço desde 2008. Descreve as adaptações de espaço e as inadequações da convivência de 

pesquisas de natureza diferentes desenvolvidas no mesmo espaço e sugere a construção de 

novo prédio de 3.000 m2 para sanar esses problemas (vários laboratórios, espaço 

administrativo, salas de reuniões, copa/cozinha e espaço para estagiários de pós-doutorado). 

Aponta também problemas de manutenção e estrutura das instalações (os quais têm 

sido resolvidos nas gestões anterior e atual). O relatório constatou que a pesquisa na EACH 

opera com ocupação completa dos espaços edificados. Os membros do GT não 

identificaram nas instalações atuais ociosidades ou vazios que ofereçam oportunidades de 

solução imediata para diversas demandas de espaço da comunidade e das atividades 

profissionais. 

O que se observou foram algumas oportunidades de otimização possíveis de serem 

implementadas em espaço reduzido de tempo. Essas oportunidades podem ser divididas em 

duas naturezas: (i) oportunidades de otimização por compartilhamento; e (ii) 

oportunidades de otimização por rearranjo de áreas. O relatório conclama ao CTA tomar 

decisões e propor encaminhamentos administrativos que deem continuidade à definição de 

prioridades e planejamento das demandas de espaço, políticas de uso e ocupação e 

relacionamento com órgãos centrais e com a Prefeitura do campus Leste. 



O GT sugere que o CTA estabeleça um Plano de Trabalho a partir da definição de 

prioridades de ocupação do espaço edificado da EACH e, concomitantemente, defina uma 

política de cessão, ocupação compartilhada e manutenção de uso dos espaços da 

Escola. 

O GT discutiu também sobre quais critérios deveriam ser assumidos para avaliar as 

demandas apresentadas e definir prioridades, em relação à cessão e ocupação dos espaços 

edificados da EACH e sugeriu que uma hierarquia de priorização deve envolver, por ordem de 

importância: (1) Necessidades Institucionais, ligadas às Atividades-Fim da Unidade 

(Ensino, Pesquisa e Extensão), com atendimento do maior número de pessoas, (2) 

Necessidades Coletivas / de Grupos específicos, (3) Necessidades Individuais. 

O documento de alocação de espaço físico aprovado pela CPq em março de 

2012 cita que a CPq vinha trabalhando na direção de definir e implementar estratégias e 

ações para que a pesquisa encontrasse ambiente propício para o seu desenvolvimento dentro 

da EACH. Uma destas ações mais prementes foi a alocação de espaço físico para grupos de 

pesquisa, que foi exaustivamente discutida pela CPq e que estava em vias de implementação. 

Para isso, a CPq havia retomado o relatório, critérios e recomendações feitas pela 

extinta CPqPG. Em 2009, a CPqPG decidiu organizar o processo de alocação de espaços 

para grupos de pesquisa na EACH por meio de edital amplamente divulgado. A CPqPG abriu 

inscrições on-line pelas quais os pesquisadores puderam se organizar e pleitear espaços para 

condução de pesquisa de todas as modalidades. De um total de 221 docentes, 157 (de 24 

grupos de pesquisa) pleitearam espaços. 

A CPqPG montou uma Comissão Assessora com 8 docentes das mais diversas linhas de 

pesquisa para conduzir o processo de alocação. Esta Comissão Assessora fez a triagem das 

submissões e, visando rigor e imparcialidade, enviou cada submissão à revisão por 

pareceristas externos. Ao mesmo tempo, apurou espaços disponíveis ou que poderiam ser 

disponibilizados para grupos de pesquisa pela Diretoria. Leia-se no documento: 

Uma vez que (i) este é o primeiro processo estruturado para alocação de espaço físico 

para pesquisa aberto a todos os grupos da EACH(ii) que alocação de espaço físico para 

pesquisa é contrapartida da Instituição e(iii) que todos os pareceristas recomendaram 

cessão de espaço físico, mesmo que com ressalvas, a Comissão Assessora decidiu 

atender a todas as solicitações (mesmo que parcialmente) de forma a prover um 

ambiente de pesquisa mínimo para todos os docentes da unidade que pleitearam 

espaços, e definir critérios para uma reavaliação periódica do espaço cedido 

baseado em produção e uso. Ou seja, nenhum espaço seria cedido em definitivo 

mas sim ajustado periodicamente às necessidades e comprovação de uso. 

 

Os princípios para a alocação do espaço foram os seguintes: 1. Buscar equidade na 

área concedida por docente da EACH envolvido na solicitação do espaço (independentemente 



do número de alunos); 2. Evitar mudanças de local para os grupos que já ocupam 

espaços, dentro do possível; 3. Tentar agrupar pessoas com áreas/necessidades 

semelhantes para otimizar uso de espaço e material, e permitir ajustes internos; 4. Deixar a 

micro-gestão dos espaços concedidos para decisão dentro dos grupos. 

Os espaços disponíveis à época foram: térreo do edifício B3 (prédio do Ciclo Básico 

mais distante da lanchonete), com 369 m2 disponíveis; porção central do Laranjinha (221 m2 

disponíveis); e primeiro andar do CAT (188 m2 disponíveis). O térreo do B3 vinha sendo 

usado por alguns grupos de pesquisa desde sua construção e, portanto, estava pronto para 

ajustes e utilização; o Laranjinha estava de forma geral pronto para utilização; e o primeiro 

andar do CAT, utilizado pelos alunos como centro acadêmico, precisava passar por reformas 

antes de sua utilização. Finalmente, alguns docentes da área de atividades físicas optaram 

por ser alocados no Ginásio de Esportes (LabCAF). 

Dividindo-se a área disponível pela quantidade de pesquisadores solicitantes, obteve-se 

a área de 5,76 m2 por pesquisador. Docentes filiados a mais de um grupo foram considerados 

de forma fracionária (por exemplo, um docente filiado a dois grupos de pesquisa foi 

contabilizado como meio docente em cada). 

A CPq esclareceu que, à época, estava estudando critérios para avaliação periódica 

dos espaços ocupados, visando ao aproveitamento máximo dos locais destinados à 

pesquisa nesta Unidade. As decisões de alocação basearam-se nos seguintes critérios: 

- A Comissão Assessora da CPqPG e a CPq atual entendem que os Laboratórios de 

Pesquisa Analítico-Experimental contidos no prédio A3 são espaços de uso especial, 

incompatíveis com atividades de escritório por questões de segurança pessoal, 

patrimonial e de saúde ocupacional. Por isso, entendem como legítima a demanda por 

espaços de escritório pelos pesquisadores do CEMP. No entanto, uma vez que estes 

pesquisadores já tem algum espaço de pesquisa, esperarão pela reforma do CAT para 

ocupar espaços de Grupos de Pesquisa. 

- Vários Grupos de Pesquisa já ocupam o térreo do B3 atualmente. Considerando os 

critérios acima descritos, procuramos manter no térreo do B3 todos os grupos de 

pesquisa que lá já se encontram, com eventuais ajustes de área. Também usando os 

critérios acima descritos, consideramos essencial que o grande grupo de Computação se 

mantenha em espaço contínuo no térreo do B3, uma vez que precisa de infraestrutura 

técnica especial e já instalada no térreo do B3, em grande parte com recurso próprio. 

- Grupos que não pertencem à Computação, ao CEMP, ou aos Grupos já presentes no 

térreo do B3 foram alocados no Laranjinha. 

 

O item 5 do Relatório de recomendações de alocação de espaço para grupos de 

pesquisa da CPqPG (2009) aborda os seguintes critérios de avaliação: 

A. Métricas para Produtividade em Pesquisa durante vigência da análise 



Publicações: Produção acadêmica: Artigos em periódicos de seletiva política editorial, 

i.e., indexados e arbitrados [a serem ranqueados conforme Qualis da área], Capítulos de 

livros [considerar livros com ISBN apenas] [a serem ranqueados conforme Qualis da área 

assim que disponíveis para livros]; Livros que editou [considerar livros com ISBN apenas] 

[a serem ranqueados conforme Qualis da área assim que disponíveis para livros]; Livros 

de autoria própria [isto é, não editados] [considerar livros com ISBN apenas] [a serem 

ranqueados conforme Qualis da área assim que disponíveis para livros]; Artigo Completo 

Publicado em Anais de Congresso [a serem ranqueados conforme Qualis da área assim 

que disponíveis]; Resumos Expandidos de Congressos; Resumos de Congressos. 

Softwares. Patentes. Verba atualmente disponível [Financiador, Vigência, Valor]; 

Captação de Verba, Verba captada [Financiador, Vigência, Valor]. Trabalhos 

Orientados: TCCs defendidos, Monografias, Dissertações e Teses Orientadas, 

Dissertações de Mestrado defendidas, Teses de Doutorado defendidas, Projetos de Pós-

Doutorado Supervisionados Concluídos. Prêmios. Impacto. Aparições na mídia. 

Citações. 

 

B. Métricas para Uso do Espaço 

Número de pesquisadores efetivos (docentes registrados na pós-graduação, iniciação 

científica com ou sem bolsa, comissão de pesquisa, diretório de grupos de pesquisa); 

Número de Usuários; Número de pesquisadores não docentes que recebem bolsa para 

desenvolver atividades no local; Número de frequentadores externos do espaço (podem 

ser pessoas externas que utilizam o local para a realização de entrevistas, experimentos); 

Número de docentes que utilizam espaço como sala individual; Natureza do uso do 

espaço pelos pesquisadores (para reuniões periódicas; para trabalho diário ou uso de 

frequência variante), Natureza do uso do espaço por frequentadores externos (com que 

frequência há entrevistas, experimentos, etc.); Armazenamento de Equipamento; 

Possibilidade de compartilhamento de espaço. Frequência de Uso: Quantidade de 

computadores e impressoras, Quantidade de servidores e outros equipamentos de 

pesquisa, Quantidade de livros para biblioteca do grupo de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Gestão para cessão e uso compartilhado de espaço físico de pesquisa na EACH 

Pelo exposto, fica clara a necessidade de definição de uma maneira de gerir a alocação 

de uso do espaço físico de pesquisa na EACH. Assim, a considerar (1) a escassez de espaços 

de pesquisa, (2) a necessidade de rearranjo de espaços de pesquisa, (3) o anseio por uma 

política institucional no âmbito da pesquisa, (4) os princípios de mérito, equidade, 

coletividade e afinidade de uso e contrapartida acadêmica, e (5) o conteúdo dos cinco 

documentos oficiais da EACH acerca do uso de espaço físico para pesquisa na unidade, 

apresentamos a seguir a regulamentação de gestão para cessão e uso de espaço físico de 

pesquisa na EACH, aprovada pela CPq-EACH/USP, a ser aplicada a partir de 2019. 

Convém ressaltar que essa regulamentação busca operacionalizar a gestão dos 

espaços físicos de pesquisa e, por conseguinte, quando do escopo da CPq, a possível 

alocação de recursos – dois baluartes fulcrais no modus operandi da universidade pública 

contemporânea. Assim, a necessidade de redimensionar o uso que é dado aos espaços, nas 

instituições públicas, transcende as métricas das avaliações às quais estamos submetidos. 

Trata-se, antes de mais nada, de garantir uma estratégia distributiva para o uso desses 

espaços, pautada por critérios de alocação, evitando, assim, a subutilização dos 

espaços/recursos. Pretende-se que a implementação da distribuição dos espaços ocorra de 

forma dialogada entre os grupos que pleiteiam e os grupos que já ocupam, procurando 

compatibilizar as diferentes demandas de pesquisa. A ideia é que todos os grupos sejam 

contemplados na perspectiva de compartilharem e gerirem escalas de utilização das salas e 

responsabilidade no uso dos materiais. A aplicação operacional dos critérios levará em 

conta os seguintes itens: 

A) Forma - A coleta de dados será realizada por meio de formulário eletrônico a ser 

preenchido pelo líder do grupo.1

B) Periodicidade - A gestão do espaço deve ser avaliada a cada cinco anos, com início 

em 2019. 

 

C) Responsabilidade - A coleta de dados e a avaliação será realizada pela CPq. 

 

Os critérios de avaliação são apresentados a seguir (o valor de cada item está 

indicado entre parênteses; os itens sem indicação de peso são considerados peso 1). Cada 

grupo obterá uma pontuação total, que será usada como parâmetro para um diagnóstico. A 

partir do conjunto de dados de todos os grupos, será possível ranquear as pontuações e 

identificar possíveis valores discrepantes (outliers) moderados e extremos, positivos e 

negativos. Outliers negativos indicariam espaços subutilizados. 

                                                            
1 Mediante justificativa formal, haverá leniência na computação dos indicadores para docentes em situação que acarrete 
suspensão temporária de atividades, como doença ou outro evento que resulte em afastamento de período longo. 
 
 



4.1. Uso 

4.1.1. Compartilhamento  (Peso 2)         

Grupo           
 Espaço ocupado por mais de um grupo de pesquisa (100)    
 Espaço ocupado por apenas um grupo de pesquisa (50)    

Docentes           
 Espaço ocupado por mais de um docente (100)    
 Espaço ocupado por apenas um docente (50)  

 

4.1.2.  Natureza e frequência (Peso 2)              

Natureza de utilização   

Experimentos, análises, reuniões, armazenamento de material e 
equipamentos (100)         
Reuniões e armazenamento de material/equipamentos (80)    
Reuniões (40) 

 

Frequência de utilização    

Utilizado regularmente (100)       
 Utilizado esporadicamente (20) 

 

4.1.3.  Atribuição (Peso 2) 

  Grupo 

      Grupo cadastrado no diretório de Grupos do CNPq (100) 

      Grupo não cadastrado no diretório de Grupos do CNPq (20) 

 

   Docentes 

      Número de docentes que ocupam exclusivamente o espaço (100) 

      Número de docentes que ocupam outros espaços (20) 

 

4.1.4.  Contiguidade 

     Grupo com espaço contíguo (100) 

      Grupo com espaço fracionado (50) 

 

 

4.2. Pesquisadores 

4.2.1. Características dos docentes (para cada docente do grupo, o formulário gerará a              
 média do grupo)  

Credenciamentos (finalizados e vigentes)     
  Pós-Graduação da EACH (100)      
  Pós-graduação fora da EACH (50)     
  Sem credenciamento na pós-graduação (10)     

 

      



Orientações e Supervisões (finalizadas e vigentes)    
 Doutorado (100)        
 Mestrado (80)        
 Pós-doutorado (70)       
 Iniciação científica (PIBIC, PUB e voluntária) (40)   
 Trabalho de conclusão de curso (10)     
 Outras modalidades (10) 

 

Captação de Recursos Financeiros      
  Número de captações em andamento e concluídas (100) 

 

4.2.2. Quantidade de não docentes        
   Aluno de pós-graduação com bolsa (60)    
   Aluno de pós-graduação sem bolsa (40)    
   Estagiário de pós-doutorado com bolsa (40)    
   Estagiário de pós-doutorado sem bolsa  (20)    
   Professor colaborador (30)      
   Professor visitante (30)        
   Aluno de graduação com bolsa (40)     
   Aluno de graduação sem bolsa (20)     
   Ex-aluno e postulante à pós-graduação (10)    
   Funcionário (técnico e secretário) (10)   

 

4.3. Produtos (por docente - o formulário gerará a média do grupo) 

 

4.3.1. Produção acadêmica (fator de impacto ou itens ranqueados no Qualis da área do   
pesquisador - o docente pode escolher o parâmetro de avaliação: Qualis CAPES ou 
Fator de impacto - JCR). 

 

JCR>2 (100) 

Parâmetro de fator de impacto 

JCR<2 (60) 

Sem fator de impacto/JCR (30) 

 

Para docentes cujas pesquisas sejam de 

Parâmetro Qualis CAPES 

natureza analítico-experimentais

  

.
 Artigos indexados e arbitrados do Estrato A (Qualis da área) (100)  
 Artigos indexados e arbitrados do Estrato B (Qualis da área) (60)  
 Artigos indexados e arbitrados do Estrato C (Qualis da área) (30)  
 Artigos completos publicados em Anais de congresso (40)   
 Resumos expandidos em congressos (30)     
 Livros de autoria própria com ISBN (120)     
 Livros editados/organizados com ISBN (80)     
 Capítulos de livro com ISBN (40)       
 Resumos em congressos (10)  

 

 



           
 Para docentes cujas pesquisas sejam na área de humanidades

 

.   
 Livros de autoria própria com ISBN (120)      
 Livros editados/organizados com ISBN (80)      
 Capítulos de livro com ISBN (40)       
 Artigos indexados e arbitrados do Estrato A (Qualis da área) (100)  
 Artigos indexados e arbitrados do Estrato B (Qualis da área) (60)  
 Artigos indexados e arbitrados do Estrato C (Qualis da área) (30)  
 Artigos completos publicados em Anais de congresso (40)    
 Resumos expandidos em congressos (30)       
 Resumos em congressos (10) 

4.3.2. Produção artística, cultural e/ou técnica (Artes; Arquitetura, Urbanismo e 
Design; Interdisciplinar; Letras/Linguística; Comunicação e Informação - Produtos: 
exposições, concertos, performances, desfiles, instalações, projetos, 
apresentações, filmes, peças, encenações). 

Produção do Estrato A (Qualis da área) (100)      
 Produção do Estrato B (Qualis da área) (60)      
 Produção do Estrato C (Qualis da área) (30) 

 

4.3.3. Softwares (60) e Patentes (120) 

         

4.3.4.  Reconhecimento Acadêmico         

Bolsa produtividade CNPq         
 1A (100)           
 1B (90)           
 1C (80)           
 1D (70)           
 2 (50) 

 

Prêmios e honrarias (50) 


