
 

 

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 16.05.2019, às 10h, reuniu-se 1 

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

Estatutárias, sob a presidência da Prof. Dr. Cássio de Miranda, tendo como secretária Érika R. Elias 3 

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 A Valéria Cazetta P 
Membro Docente Antonio Takao 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 
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: Professor explicou a inversão de pauta, justificada pela participação do 7 

Prof. Vaz e apenas acrescentou que a sala de pós-doc agora está aberta para todos os mestrandos e pós-8 

doutorandos, com e sem bolsa. 9 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão sem manifestações. 10 

PARTE II - Ordem do dia 11 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 70º Sessão Ordinária: Ata aprovada com 2 abstenções. 12 

2.2 Eleições novos membros CPq- Informe: Érika alertou para que os docentes não esqueçam de votar, 13 

uma vez que há 4 chapas para serem eleitas.  14 

2.3 Edital PIBIC/PIBITI/PIBIC-EM 2019 – Informe: A funcionária Erika lembrou que o prazo para inscrições 15 

encerra-se dia 20.05.2019 e informou que precisará de um grupo de professores para analisar os projetos. Os 16 

trabalhos serão divididos e todos os membros da CPq irão avaliar, assim como em 2018.  17 

2.4 Encaminhamento RTI 2018/2019- Informe: O Prof. Cássio informou que na última Congregação 18 

(15.05.2019) aprovou-se a solicitação das RTI's 2018 e 2019 (elaboradas pelos líderes de cada CMP) e o Prof. 19 

também elaborou um relatório final que foi aprovado na Congregação para ser encaminhado para FAPESP, 20 

referente à RTI 2017, cuja verba foi executada na Gestão do Prof. Diego Falceta. 21 

2.5 Sala para desenvolvimento de atividades de projeto temático A reunião foi iniciada por este assunto e 22 

o Prof. Vaz participou como membro convidado para esclarecimentos. O Prof. Cássio informou sobre a 23 

solicitação do Prof. Alex, que deseja utilizar uma sala do CMP 1 para seu projeto de pesquisa. Prof. Vaz 24 

explica que o CMP está funcionando, que há reuniões periódicas, tomam decisões por email muitas vezes, 25 

pela rapidez e facilidade. Este CMP foi montado num processo de alocação de demandas que não foram 26 

atendidas em um primeiro momento, talvez por isso a menor identidade com relação aos grupos. Além disso, 27 

o prédio possui algumas especificidades, é um edifício descartável, feito para ser desmontado, as instalações 28 

demandam um olhar de manutenção muito maior que os demais, gerando um trabalho maior para os 29 

membros, onde a retirada do funcionário administrativo (Sandra) prejudica o andamento do trabalho de forma 30 

geral e há necessidade de se ter um funcionário, nem que seja parte do dia. Há dificuldade para entrada e 31 

utilização do prédio, além do cadastro da biometria. Prof. Valéria complementa que possui dificuldade em 32 

agendar reuniões no CMP e ressalta que precisa urgente de um funcionário administrativo para auxiliar nos 33 

trabalhos. Prof. Flávia lembra que assim que acabarem reformas do A3, serão feitas mudanças no antigo CAT 34 

pela desocupação do herbário, possivelmente em meados de dezembro. Prof. Cássio sugere um plano de 35 

ação para algumas mudanças e melhorias para o prédio. O Prof. Vaz concorda com a sala do Alex, alegando 36 

que o projeto é de suma importância para Escola, além disso o CMP1 possui um caráter interdisciplinar. 37 

Porém, aconteceram dois imprevistos que modificaram o cenário: o processo de discussão não foi o ideal no 38 



 

 

início, porém a participação na reunião da Comissão e a conversa com a professora Mônica Yassuda. Além 39 

disso, existem demandas do CMP e alguns colegas questionaram que trazer um projeto para esse espaço 40 

antes de se atender às solicitações não seria o ideal. Prof. Vaz sugere que a CPq aprove esse espaço 41 

atrelando às solicitações necessárias para melhoria do CMP. Prof. Cássio sugere que seja criada uma planta 42 

baixa do CMP1 pelo Prof. Vaz em conjunto com colegas do CMP (especialmente Homero e Valéria), seguida 43 

de deliberação com diretora, Cássio, Flávia para facilitar e a Comissão aprova que o Prof. Alex utilize a sala do 44 

CMP para desenvolver suas atividades de projeto, mediante aos seguintes pedidos: planejamento conjunto do 45 

uso dos espaços do CAT após a desocupação dos espaços do A3, levantamento das necessidades de 46 

reforma e obras do CAT, banheiro, herbário e outros e disponibilização de funcionário pelo menos meio 47 

período para o CMP1, vinculado a isso o espaço para uso de temáticos com 50% da RTI para cada um dos 48 

CMPs em que ele está alocado. Todos os membros concordaram com a proposta. Prof. Flávia acrescenta que 49 

esta deliberação também está prevista a ser apreciada pelo CTA, tornando a decisão institucional. Érika 50 

informa que o funcionário Ernani está substituindo a Patrícia na chefia por motivo de doença e a Sandra pediu 51 

demissão neste momento, acrescenta que a Jerusa e a própria Érika teriam interesse em trabalhar no antigo 52 

CAT e prof. Valéria aprova a ideia e diz que o ideal seria um funcionário que acompanhasse os Editais de 53 

Pesquisa para auxiliar os professores. Encerrado o assunto, o prof. Vaz se retira da reunião para continuidade 54 

da mesma.  55 

2.6 Relatório da Semana da Ciência 2019: O Prof. Cássio elaborou, com auxílio do Setor de Eventos e da 56 

Comissão de Pesquisa, um relatório referente à Semana da Ciência. Todos verificaram e foram de acordo. O 57 

mesmo será divulgado na página da EACH e nas listas oficias. 58 

2.7- Indicação para o Edital: Prêmio USP Trajetória pela Inovação: A única indicação recebida pela 59 

Secretaria da Comissão foi através da Prof. Wania Duleba, que indicou o Prof. Cristiano Mazur Chiessi e todos 60 

os membros concordaram e o nome dele será indicado pela EACH, após passar pela Congregação e ser 61 

encaminhado via processo pela CPq. 62 

2.8- Definição de critérios para Edital Prêmio Excelência para novas Lideranças em Pesquisa na USP: 63 

Criou-se um GT composto pelos professores Marcelo, Karla e Valéria para analisar os docentes que se 64 

inscreveram. Foram eles: Diego Falceta, Rodrigo Willemart, Fernando Magalhães, Alexandre Ramos e 65 

Luciano Digiampietri. Será montando um ranqueamento com justificativa para ser encaminhado para PRP, 66 

com um nome indicado pela EACH. Érika pediu para que a próxima reunião fosse agendada e ficou marcada 67 

para o dia 13.06.2019 (quinta-feira), às 10 horas. Será enviado um doodle para marcar as próximas reuniões.  68 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 69 

reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 70 

mim e pelo Sr. Presidente. 71 


