
 

 

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 23.04.2019, às 10h, reuniu-se 1 

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

Estatutárias, sob a presidência da Profª. Drª. Flávia Mori Sarti, tendo como secretário Marcos Antonio S. 3 

Lino. A tabela seguinte indica os membros presentes à reunião. 4 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 
Presidência da CPq Cássio de Miranda Meira Jr. A Flávia Mori Sarti P 

Membro Docente Alessandro Soares da Silva P Valéria Cazetta A 

Membro Docente Antonio Takao P Eduardo Caldas 

Membro Docente Felipe S. Chambergo P Carlos Molina Mendes 

Membro Docente Helton H. Bíscaro 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 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: sem manifestações. 7 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão sem manifestações. 8 

PARTE II - Ordem do dia 9 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 70º Sessão Ordinária: Ata aprovada por unanimidade.  10 

2.2 Semana da Ciência 2019 – Informe: A Profª Flávia Sarti comentou que o evento ocorreu sem grandes 11 

contratempos e, salvo algumas exceções, a frequência nas atividades foi boa. O Prof. Felipe Chambergo 12 

sugeriu que seja feito um relatório final do evento (número de atividades, participantes, etc.) e todos 13 

concordaram. O Prof. José Alcazar questionou qual será a periodicidade do evento, a Profª Flávia Sarti 14 

informou que tecnicamente, a depender de recursos concedidos pela Direção, os eventos poderiam ser feitos 15 

anualmente, mas, considerando a demanda de trabalho necessária para organização, é mais razoável 16 

planejamento bienal. Ademais, é melhor agendamento no início do ano (meados de março) por ser período 17 

com menor número de evento e congressos nacionais e internacionais na maioria das áreas no primeiro 18 

semestre, além de evitar período de provas na graduação. O Prof. Felipe Chambergo complementou que 19 

também seria interessante, se possível, incluir o evento no calendário da pós-graduação e da graduação. O 20 

Prof. Marcelo Almeida comentou que algumas atividades estavam esvaziadas enquanto outras estavam bem 21 

cheias e sugeriu que nas próximas edições se pense melhor a distribuição dos temas. Os Profs. José Alcazar 22 

e Karla Lima sugeriram também que a cada dia de evento os temas sejam mesclados para melhor atender os 23 

interesses dos participantes. Por fim, a Profª Flávia Mori comentou que vai verificar com o Prof. Cássio Meira e 24 

a Comissão Organizadora como elaborar o relatório do evento, principalmente, no que diz respeito a 25 

atividades e frequência. 26 

2.3 Edital PIBIC/PIBITI/PIBIC-EM 2019 – Informe: A Profª Flávia Sarti informou que os editais já foram 27 

divulgados por e-mail, as inscrições encontram-se abertas e, ainda que não haja concordância com relação 28 

aos critérios de seleção, incentivou que o maior número de pessoas se inscreva. 29 

2.4 Resultado do Edital de apoio a projetos que façam uso de sistemas digitais inteligentes – Informe:  30 

A Profª Flávia Sarti destacou que cinco projetos da EACH foram contemplados na modalidade universal e 31 

parabenizou pela boa participação da unidade. O Prof. Felipe Chambergo lamentou que a unidade não tenha 32 

marcado presença em editais de maior valor. O Prof. Alessandro Silva complementou que os editais com 33 

volume maior de recursos geralmente são destinados para as áreas tecnológicas. Todos concordam que a 34 

EACH tem ao longo dos anos aumentado sua inserção nos canais destinados à captação de recursos para 35 

pesquisa. 36 

2.5 RTI 2019 – Discussão. O Prof. Alessandro Silva solicitou palavra para declarar preocupação com tema 37 

relacionado à pesquisa: solicitou que seja incluída formalmente na ata da reunião manifestação de 38 



 

 

descontentamento pelo fato da diretora ter comunicado sem consulta prévia aos pesquisadores do CMP1 que, 39 

após saída da funcionária Sandra, não será destinado outro funcionário para exercer tarefas de apoio ao 40 

espaço que, por sua vez, tem problemas de segurança, acesso, limpeza e compra de equipamentos. O Prof. 41 

Alessandro indicou que o Prof. Vaz, representante oficial do CMP1, enviou mensagem em resposta à Direção, 42 

apontando o problema. O Prof. Alessandro aponta, ainda, necessidade de manifestação da CPq junto à 43 

Direção para atuação junto à questão da gestão dos espaços de pesquisa. A Profª. Flávia Sarti informou que 44 

os pontos indicados pelo Prof. Alessandro foram discutidos anteriormente em reuniões agendadas ao longo de 45 

2018 entre Direção e representantes dos CMPs sobre distribuição do espaço físico, inclusive constava no 46 

censo questão sobre necessidade de ampliação de espaço dos grupos de pesquisa; no entanto, infelizmente, 47 

houve baixa adesão do CMP1 na maioria das reuniões agendadas. A Profª. Flávia Sarti informou também que 48 

foram feitas visitas do Prof. Cássio e Profª. Mônica aos espaços de pesquisa. O Prof. Felipe Chambergo 49 

comentou que vem acompanhando o caso do CMP1 e que, no e-mail enviado pela Direção, foram informados 50 

que a secretaria do CMP1 está sendo fechada e a sala seria destinada a projetos temáticos. O Prof. 51 

Alessandro Soares solicitou que conste em ata necessidade de convocação dos líderes de grupo e comissões 52 

gestoras dos CMPs para reunião com CPq para tratar dos acontecimentos que envolvem o CMP1. A Profª. 53 

Flávia Sarti solicitou também que conste em ata que a Profa. Valéria Cazetta, membro da CPq presente em 54 

várias reuniões e participante no CMP1, foi solicitada a contatar os demais membros do CMP1 para informe 55 

sobre providências tomadas pela Direção. Em seguida, ocorrendo anuência dos membros do CMP1 quanto à 56 

revisão dos espaços no CMP1 pela concordância da troca de espaços entre pesquisadores de dois grupos, as 57 

questões foram resolvidas a contento em meados do segundo semestre de 2018. Prosseguindo com ponto da 58 

pauta, a Profa. Flávia Mori informou que a possibilidade de utilizar a verba das duas RTIs (2018/2019) de uma 59 

única vez foi aceita pela Fapesp, os itens solicitados pelos líderes de CMPs foram comunicados ao funcionário 60 

Lindon Guimarães, que está checando itens passíveis de aquisição e itens fora da normativa. Os CMPs 61 

encaminharam itens para aquisição, sendo que um CMP ultrapassou limite da verba e está readequando o 62 

pedido, outro CMP ainda tem pendências na solicitação, havendo necessidade de complementação do pedido 63 

por pesquisadores do grupo. Havendo correções necessárias, serão comunicadas oportunamente à CPq. A 64 

pedido do Prof. Felipe Chambergo, a Profa. Flávia Mori esclareceu que a RTI atual com vigência até maio de 65 

2019 está sendo finalizada, também foram feitas a prestação de contas e o relatório científico em elaboração 66 

com informações agora aprovadas pelos membros da CPq para submissão e análise da Congregação. O Prof. 67 

Alessandro Soares sugeriu também sejam feitos levantamentos dos recursos FAPESP assim que 68 

disponibilizados à unidade para maior planejamento das demandas de aquisição e também solicitou que a 69 

CPq faça reuniões periódicas (semestral ou anual) com os líderes de CMPs para tratar dessas questões. A 70 

Profª Flávia Sarti informou que o planejamento apresentado refere-se exatamente ao planejamento antecipado 71 

das despesas das duas próximas RTI. 72 

2.6 Definição de critérios para Edital de Novas Lideranças Científicas – Discussão: A Profª Flávia Sarti 73 

informou que o Edital foi divulgado aos docentes por e-mail, as inscrições vão de 11/03/19 a 07/06/19 e a 74 

unidade deve indicar um nome que concorrerá ao prêmio no valor de R$15.000. Portanto, a CPq deve definir 75 

critérios de avaliação dos interessados elegíveis (abaixo de 40 anos). O Prof. Alessandro Soares sugeriu que 76 

seja considerado o critério de inserção internacional da pesquisa do docente (internacional/regional/nacional) e 77 

liderança em grupos de pesquisa. O Prof. Cássio Meira encaminhou por sugestão e-mail para que sejam 78 

considerados os critérios constantes nos itens 4.2 e 4.3 da Regulamentação para Gestão de Espaços Físicos, 79 

que dizem respeito às características docentes (credenciamentos, orientações e produção acadêmica). O Prof. 80 

Alessandro Soares discordou da proposta do Prof. Cássio Meira por não levar em consideração a paridade 81 

entre as áreas. A Profa. Flávia Mori informou que a autoindicação dos interessados será, conforme edital, 82 

acompanhada de memorial de até 2 páginas, carta de recomendação feita por outro pesquisador, lista de até 5 83 

produções mais relevantes e, só após adesão dos interessados, a CPq procederá avaliação para elaborar 84 

ofício formalizando a indicação junto à Pró-Reitoria de Pesquisa com aval da Direção. Os membros da CPq 85 

concordaram com a busca ativa dos docentes com até 40 anos completados (até 31 de dezembro de 2019) 86 

pela Presidência da CPq para encaminhamento de e-mail direcionado de divulgação do edital e deliberação 87 

sobre indicação na próxima reunião, a partir do material encaminhado pelos docentes interessados que terão 88 

até 10/05/2019 para se candidatarem. A próxima reunião da CPq está prevista para 16/05/2019 e a data-limite 89 



 

 

para submissão do resultado junto à PRP é 07/06/2019. Os critérios para priorização das candidaturas foram 90 

inserção e originalidade da pesquisa docente em nível internacional/regional/nacional (pela ordem), 91 

complementada pelos critérios expressos no próprio edital. 92 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 93 

reunião. Para constar, eu, Marcos Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 94 

e pelo Sr. Presidente. 95 


