
 

 

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 21.03.2019, 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 secretário Marcos 3 

Antonio S. Lino. 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 A 
Membro Docente Alessandro Soares da Silva P Valéria Cazetta A 
Membro Docente Antonio Takao Eduardo Caldas 

Membro Docente Felipe S. Chambergo P 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 Alessandro Hervaldo Nicolai Ré P 
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 Prof. Cássio Meira informou, a partir de discussões no Conselho de 7 

Pesquisa da PRP em 20 de março de 2019, que os alunos de pós-doutorado podem, além de orientar, emitir 8 

pareceres de iniciação científica com ou sem bolsa e outros pareceres pertinentes. Também informou que está 9 

em processo de elaboração um manual de boas práticas científicas a ser divulgado oportunamente. Com 10 

relação ao Prêmio Excelência para Novas Lideranças, o Pró-reitor enfatizou que o critério de escolha será 11 

uma afirmação de cultura de qualidade em pesquisa. Por último, informou que a Profa. Flavia Mori está 12 

verificando junto com a diretora Mônica Yassuda e equipe de infra-estrutura os trâmites necessários para 13 

readequar o Prédio A3. 14 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão sem manifestações. 15 

PARTE II - Ordem do dia 16 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 69º Sessão Ordinária Ata aprovada por unanimidade. O prof. Felipe 17 

Chambergo apenas destacou que os nomes citados em Ata sejam acompanhados de sobrenome para 18 

padronizar. 19 

2.2 Inauguração da sala de pós-doutorandos e pós-graduandos - Informe Prof. Cássio Meira informou 20 

que a sala foi inaugurada em 14 de março e, considerando os cerca de 600 alunos de pós-graduação e 29 de 21 

pós-doutorado, a Diretoria da EACH estabeleceu um critério de uso – apenas alunos bolsistas – para evitar 22 

superlotação. A funcionária Érika disse que dos atuais 29 pós-doutorandos apenas 8 são bolsistas. O Prof. 23 

Cássio ainda acrescentou que o critério adotado está em fase de testes. O Prof. José Alcazar salientou que 24 

alguns Programas têm seus próprios espaços para alunos de mestrado e doutorado, a exemplo de Sistemas 25 

Complexos. O Prof. Marcelo Almeida acrescentou que inicialmente a ideia era que fosse apenas para pós-26 

doutorandos, mas, o Prof. Cássio Meira respondeu que após discussão no CTA, o uso da sala foi ampliado 27 

para toda a pós-graduação, entretanto, havendo novas demandas ou reclamações de usuários, deve-se 28 

contatar o assistente acadêmico, com cópia para CPq e pós-graduação. 29 

2.3 Semana da Ciência 2019 - Informe  Prof. Cássio Meira informou que a organização está ocorrendo sem 30 

problemas com ampla divulgação por via eletrônica e impressa. As inscrições poderão ser realizadas no dia do 31 

evento e pelo site. Também será bem-vinda colaboração de alunos durante o evento em qualquer período 32 

para orientação aos participantes. 33 

2.4 Edital Prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na USP – Informe: O Prof. Cássio 34 

Meira informou que o Pró-Reitor de Pesquisa disse que, além de ter no máximo 40 anos, o concorrente só terá 35 

chance de competir se estiver ajustado ao seguinte critério: afirmação de cultura de qualidade de pesquisa. A 36 

avaliação será feita na próxima reunião. Se a quantidade de candidatos for muito grande, poderá ser criada 37 

uma subcomissão para auxiliar na avaliação. 38 



 

 

2.5 Novo Guia para Iniciação Científica e Tecnológica – Informe. O Prof. Cássio Meira informou que trata-39 

se de publicação da Pró-reitoria de Pesquisa para melhor informar os candidatos; foi divulgado na lista de e-40 

mail de docentes e está disponível no site da EACH.  41 

2.6 Solicitação feita pelo Prof. Alex Florindo - Informe O Prof. Cássio Meira comunicou que o Prof. Alex 42 

Florindo formalizou solicitação de acordo de cooperação para participação em projeto internacional com a 43 

Universidade Wollongong na Austrália, projeto de epidemiologia sobre comportamentos motores na infância 44 

intitulado: “International Surveillance Study of 24-Hour Movement Behaviours in the Early Years: The 45 

SUNRISE Pilot Study”. Por uma questão de prazo, preliminarmente, o Prof. Cássio Meira emitiu parecer 46 

favorável, no que diz respeito ao mérito acadêmico do contrato enviado pela universidade australiana. Caso, 47 

posteriormente, seja formalizado algum convênio, passará novamente pela CPq. Não houve manifestação 48 

contrária dos membros, até porque conforme salientou o Prof. Felipe Chambergo, não está evidenciado 49 

nenhum ônus ou despesa para a instituição.  50 

2.7 RTI 2019 – Informe Em reunião com a diretoria, a Profa. Mônica Yassuda propôs acelerar o RTI 2019 51 

para tramitar em conjunto com o RTI do ano passado. Mas, para isso é necessário prestar contas do triênio 52 

2015-2017, o que está sendo finalizado pelo funcionário Líndon (EAIP). O Prof. Cássio Meira salientou 53 

também a importância dos CMP’s não atrasarem o envio de propostas por e-mail dentro do prazo limite de 54 

10/04/2019, para que haja tempo hábil de aprovação na CPq e depois na Congregação. O Prof. Felipe 55 

Chambergo questionou como a Fapesp irá liberar as duas verbas juntas, mas o Prof. Cássio Meira esclarece 56 

que houve consulta preliminar sem objeções. Um segundo ponto levantado pelo Prof. Felipe Chambergo é que 57 

o Projeto RTI2018 ainda não foi elaborado e o Prof. Cássio Meira informou que serão elaborados dois 58 

projetos, RTI2018 e RTI2019, com colaboração dos CMPs. Por último o Prof. Felipe Chambergo salientou, se 59 

possível, oportunamente sugerir à Fapesp executar as duas verbas conjuntamente para aumentar o poder de 60 

compra.  61 

2.8 Operacionalização da Gestão do Espaço Físico - discussão – O Prof. Cássio destaca que depois de 62 

aprovada a regulamentação da gestão de espaços físicos para a pesquisa é necessário operacionalizar o 63 

modo de preencher o formulário eletrônico, com dados dos pesquisadores e grupos, para criação de um 64 

cronograma de execução e relatório. Os Profs. Helton Bíscaro e José Alcazar sugerem criação de formulário 65 

do Google e o Prof. Cássio Meira também sugere que consultem a Profa. Flávia Mori que possui experiência 66 

com o formulário criado para o Censo. Após discussão, ficaram definidas as seguintes fases: 1) criação do 67 

formulário até julho; 2) preenchimento do formulário entre agosto/setembro; e 3) relatório entre 68 

outubro/novembro. O Prof. Marcelo Almeida ainda sugere que, preliminarmente ao momento do 69 

preenchimento, um determinado grupo de pesquisa faça um teste antes de disponibilizar para os demais. Em 70 

continuidade às discussões, o Prof. Helton Bíscaro questiona quanto ao e-mail enviado pela secretaria da CPq 71 

sobre a política de acesso a publicações resultantes de pesquisas com financiamento FAPESP. Como se dará 72 

a operacionalização/recepção das publicações: a Fapesp vai pagar essa publicação em open access ou deve-73 

se enviar o pdf da publicação diretamente à Fapesp e ela submete aos repositórios de acesso aberto?  O 74 

funcionário Marcos Lino ficou de verificar e responder oportunamente por e-mail. Por fim, o Prof. Felipe 75 

Chambergo solicitou posição sobre o edital FINEP em que seu grupo da EACH foi contemplado, mas, não 76 

teve mais nenhum retorno. 77 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 78 

reunião. Para constar, eu, Marcos Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 79 

e pelo Sr. Presidente. 80 


