
 

 

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 13.06.2019, às 10h, reuniu-se 1 

ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, na Sala de Reuniões da Diretoria, sob a 2 

presidência da Prof. Dr. Cássio de Miranda Meira Jr., 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  

Membro Docente Felipe S. Chambergo P Carlos Molina Mendes 

Membro Docente Flavia Mori Sarti P  

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

Membro Docente José de Jesus Perez Alcazar P Camilo Rodrigues Neto 

Membro Docente Karla Roberta P. S. Lima P Flavio Luiz Coutinho 

Membro Docente Marcelo Antunes Nolasco P Fernando Jesús Carbayo Baz 
Membro Docente Marcelo Vilela de Almeida P Cristiane Kerches da Silva Leite 
Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha A Alessandro Hervaldo Nicolai Ré 
Membro Docente Valéria Cazetta A José Carlos Vaz 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: Professor Cássio dá as boas vindas aos novos membros da Comissão. 7 

Sobre a Reunião do Conselho de Pesquisa, destacou a criação de um repositório de dados de pesquisa, uma 8 

espécie de plataforma para os pesquisadores da USP inserirem os seus dados. O responsável por essa 9 

criação é a STI com a Profª. Fátima Nunes, e o Prof. Luciano Digiampietri está auxiliando na elaboração. Este 10 

repositório está em fase de criação. Professores Vaz e Chambergo solicitaram documento sobre a proposta e 11 

a Érika irá pedir para Profª. Fátima. Um representante da Plataforma Turnitin compareceu na reunião do 12 

Conselho de Pesquisa, de acordo com essa plataforma é possível identificar plágios. A USP possui convênio 13 

através da Biblioteca de cada unidade. O Pró-Reitor iniciou tratativas com UNESP e UNICAMP para viabilizar 14 

compartilhamento de equipamentos e insumos e ele detalhará melhor sobre o assunto na reunião de agosto. 15 

Além disso, a regra dos 7 anos de formação no doutorado não existe mais para os programas de pós-16 

doutorado.  17 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Prof. Felipe questionou a posição da presidência da CPq em 18 

relação aos NPD's, apenas para se ter uma ideia geral. Profª Flávia ressaltou que, na sua opinião, eles já 19 

deveriam funcionar no lugar dos CA's e Prof. Cássio acrescentou que estão acompanhando a evolução nas 20 

Reuniões dos Colegiados sem intervenções. Prof. Nolasco agradeceu a acolhida como novo membro da 21 

Comissão. Prof. Cássio acrescentou a importância de mais um representante do A3, além do Prof. Felipe e o 22 

líder do CMP 1, Prof. Vaz, atuando na CPq. Prof. Vaz informou que teve reunião com a Profª. Mônica e relatou 23 

a posição atual do CMP1, através de um documento que será encaminhado para todos os membros da 24 

Comissão, como uma agenda permanente, para acompanhamento do que está acontecendo no espaço. Prof. 25 

Cássio informou que o assunto CMP1 foi tratado na última reunião do CTA e o ponto mais complicado é a 26 

questão de um funcionário para o espaço e a grande preocupação da direção é a saúde mental dos 27 

funcionários, pois os últimos 3 tiveram problemas dessa natureza (ressaltando que acolhida ao projeto 28 

temático e reformas em geral estão sendo negociados). Prof. Marcelo Nolasco sugeriu um rodízio de 29 

funcionários e os Profs. Cássio e Vaz informaram que as coisas estão encaminhadas e sendo resolvidas pela 30 

direção. Prof. Felipe lembrou que, na época em que ele estava no Grupo de Trabalho da Gestão do Espaço 31 

Físico, verificou-se que uma ausência da Escola é quanto ao número de salas de reuniões e uma dessas 32 

salas é a sala de reuniões do CMP1, que estava até pouco tempo disponível em reserva de salas online. Prof. 33 

Vaz acredita que uma barreira é o acesso biométrico e o CMP1 deve ser utilizado exclusivamente como 34 

espaço de pesquisa. 35 

PARTE II - Ordem do dia 36 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 72º Sessão Ordinária: Ata aprovada com 2 abstenções. 37 



 

 

2.2 Indicação ao Prêmio de Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa - Informe: Prof. Cássio 38 

lembrou que foi criado um GT de modo a evitar conflito de interesse para analisar os candidatos inscritos. 39 

Profª. Karla informou que ela, Prof. Marcelo Vilela e Profª Valéria listaram todos os critérios de avaliação do 40 

Edital, leram os memoriais de cada um dos inscritos e elaboraram uma tabela com os requisitos de todos e o 41 

diferencial em relação às propostas era a capacidade de o jovem pesquisador em alcançar vários ramos 42 

dentro da EACH e da pesquisa. Todos cumpriram os requisitos, mas o diferencial foi a capacidade de 43 

liderança, vinculação a projetos de linhas diferentes e perfil de docente que trabalha em vários outros grupos 44 

de pesquisa; o escolhido para representar a EACH foi o Prof. Luciano Digiampietri; Prof. Marcelo Vilela 45 

acrescentou que a decisão foi difícil e que eles pensaram no professor que teria mais chances na disputa 46 

global.  Érika complementou que os 05 inscritos foram: Diego Falceta, Alexandre Ramos, Rodrigo Willemart, 47 

Luciano Digiampietri e Fernando H. Magalhães, além disso, leu o parecer elaborado pelo GT e informou que 48 

divulgou entre os inscritos e encaminhou o resultado para Pró-Reitoria de Pesquisa. 49 

2.3 Portaria PRP Pós- Doc nº 701 (23/05/2019) - Informe: A funcionária Erika informou sobre a extinção da 50 

regra dos 7 anos de doutorado e disse que alguns modelos de documentos foram alterados e que tudo está 51 

disponível e atualizado na página da EACH, além do envio de email nas listas oficiais. Prof. Cássio informou 52 

que o que tem sido definido como critério de diferenciação é que o pós-doutorando costuma trabalhar com um 53 

supervisor mais experiente que ele; já o pesquisador colaborador costuma ter mais experiência do que o 54 

docente que o recebe na unidade.  55 

2.4 Lançamento do Edital do 27º SIICUSP - Definir data do Evento na EACH: Érika informou que o Edital já 56 

está disponível e divulgado e pede que a Comissão defina a data do evento na Escola. Todos concordam com 57 

a sugestão do dia 08.10 (terça-feira) e 09.10 (quarta-feira), se for necessário, dependendo do número de 58 

inscritos; além disso, é necessário criar um GT com três professores responsáveis pelo SIICUSP, mas o Prof. 59 

Marcelo Vilela sugere que seja enviado email na lista de membros da Comissão para verificar a 60 

disponibilidade de todos os membros antes de definir o grupo. 61 

2.5 Criação do Formulário de Avaliação dos Grupos de Pesquisa - Deliberação Profa. Flávia informa que 62 

os Professores Helton Bíscaro e José Perez Alcazar fizeram uma reunião e concluíram que é possível e mais 63 

fácil extrair as informações do CV Lattes. Não há nenhuma ferramenta disponível para isso até o momento. 64 

Eles conversaram com os alunos para fazer a extração através de bolsa PUB, o que provavelmente demore 65 

um tempo para ser elaborado. Entretanto, há um documento aprovado em fevereiro que precisa ser 66 

transformado em questionário, até meados de agosto (este grupo de professores irá viabilizar o formulário). 67 

Depois de aprovado, será solicitado que os grupos de pesquisa preencham, em meados de setembro, para 68 

termos um diagnóstico entre outubro e novembro. 69 

2.6 Calendário de Reuniões para o 2° semestre de 2019: A Erika sugere que as reuniões do próximo 70 

semestre mantenham-se às quintas-feiras, 10 horas da manhã e todos concordam, sendo agendadas para 71 

22.08, 19.09, 17.10 e 21.11. Para finalizar, Érika informou que 5 professores inscreveram projetos de Pré-72 

Iniciação e 60 alunos estão inscritos no PIBIC-PIBITI e a Secretaria da Comissão aguarda o parecer dos 73 

membros da CPq até dia 17.06.2019. 74 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 75 

reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 76 

mim e pelo Sr. Presidente. 77 


