
 

 

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 22.08.2019, às 10h, reuniu-se 1 

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

Estatutárias, sob a presidência do Profº. Drº. Cássio de Miranda Meira Junior, tendo como secretário 3 

Marcos 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   

Membro Docente Felipe S. Chambergo  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 A Flavio Luiz Coutinho  

Membro Docente Marcelo Antunes Nolasco  Fernando Jesús Carbayo Baz P 

Membro Docente Marcelo Vilela de Almeida P Cristiane Kerches da Silva Leite A 

Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha P Alessandro Hervaldo Nicolai Ré  

Membro Docente Valéria Cazetta A José Carlos Vaz P 

Membro Discente Vacância  Vacância  

Como há número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 5 

 6 

PARTE I – Expediente 7 

1.1 Manifestação da Presidência: O Prof. Cássio Meira informou que a CPq foi notificada pela PRP sobre 8 

a entrega de relatórios da Comissão Interna de Biossegurança referentes aos anos de 2017 e 2018 e com 9 

ajuda da diretoria, após consulta aos docentes, formou-se uma nova comissão formada pelos professores: 10 

Eutímio Nuñez, Mário Pedrazzoli e Luiz Andrioli. Foi realizada uma reunião em julho, os relatórios foram 11 

entregues e a situação encontra-se regularizada. O Prof. Marcelo Almeida pediu esclarecimentos sobre as 12 

incumbências da Comissão de Biossegurança e o Prof. Cássio Meira explicou resumidamente tratar-se de 13 

comissão responsável por assuntos relativos a organismos geneticamente modificados no âmbito da EACH, 14 

com a incumbência de apresentar relatório anual para submissão à PRP. Em seguida, o Prof. Cássio 15 

informou que a RTI da unidade junto à Fapesp foi aprovada integralmente e o processo está em trâmite para 16 

elaboração do termo de outorga e proceder à execução. Os líderes dos CMPs serão acionados e o Prof. 17 

Cássio pediu ajuda ao Prof. Fernando Baz para que sejam definidos líder e vice-líder do CMP3, a serem 18 

informados ao setor Escritório de Apoio Institucional aos Pesquisador (EAIP) e o mesmo se comprometeu a 19 

verificar junto a seus pares. 20 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Profa. Flávia informou que o questionário de avaliação dos 21 

grupos de pesquisa foi elaborado na plataforma Google, a partir da proposta de avaliação aprovada na CPq e 22 

CTA. O Prof. José Alcazar complementou que foram aprovados 2 alunos bolsistas do PUB (Programa 23 

Unificado de Bolsas) que cuidarão do tratamento dos dados coletados via arquivos xml a serem anexados 24 

pelos líderes de grupos no preenchimento. O Prof. Fernando Baz questionou como será feita a comparação 25 

dos dados, caso mude a classificação da base de dados Qualis e o Prof. Cássio informou que o programa está 26 

atualizado conforme as mudanças, inclusive, podendo ser utilizado como base o sistema JCR. O Prof. José 27 

Alcazar complementou que o programa desenvolvido irá estabelecer uma escala de pontuação para 28 

objetivamente definir as necessidades de cada grupo em relação à demanda por espaços. A Profa. Flávia 29 

explicou também que, além de detectar espaços passíveis de uso e compartilhamento, o levantamento 30 

possibilita fazer uma avaliação periódica dos grupos e revisar utilização dos espaços de grupos em fase de 31 

finalização. O Prof. Cássio solicitou estabelecimento de um prazo e todos concordaram em finalizar o 32 

tratamento dos dados e pré-teste dos instrumentos até início de janeiro. O Prof. Marcelo Almeida solicitou 33 

versão pdf do questionário e a Profa. Flávia se comprometeu a encaminhar. O Prof. Fernando Baz também 34 

solicitou que fosse explicitado o período que será considerado, no caso, últimos cinco anos, e todos 35 

concordaram em inserir a informação logo no início do questionário. Como esse assunto seria tratado no item 36 

2.5 da pauta, a discussão foi antecipada e contemplada. Por último, o Prof. Ulysses Ervilha justificou ausência 37 

nas reuniões dos últimos meses devido a trabalhos realizados em Portugal. Na sequência, passou-se à ordem 38 



 

 

do dia. 39 

PARTE II - Ordem do dia 40 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 73ª Sessão Ordinária: Ata aprovada por unanimidade. 41 

2.2 Resultados PIBIC/PIBIT e PIBIC-EM 2019/2020 – Informe: O funcionário Marcos Lino informou que a 42 

lista com as bolsas concedidas foram publicadas no site e encaminhadas por e-mail, sendo 18 bolsas PIBIC, 43 

sendo 1 bolsa PIBIC-cota para a Profa. Ester, além de 1 bolsa PIBIT e mais 5 projetos PIBIC-EM aprovados 44 

contemplando 12 alunos de ensino médio e 19 alunos de graduação no total. Também informou que dois 45 

professores contemplados com bolsa PIBIC, Wagner Pralon e Felipe Chambergo, substituíram os alunos 46 

porque os anteriores foram contemplados com bolsa FAPESP.  47 

2.3 Mudança de horário das Reuniões do 2º semestre – Discussão: O funcionário Marcos Lino informou 48 

que a Profa. Valéria Cazetta teve que assumir uma aula que coincide com o horário da reunião e a mesma 49 

solicitou, se possível, antecipação do horário da reunião ou alteração do dia para que ela possa participar. A 50 

Profa. Flávia explicou que por ser uma mudança que afeta a todos, poderia ser feita uma consulta on-line. Os 51 

professores Marcelo Almeida e Fernando Carbayo ponderaram que antecipar o horário seria mais viável do 52 

que mudar o dia. Após votação, por 5 votos favoráveis e uma abstenção, todos concordaram em fazer 53 

consulta on-line para decidir por maioria se antecipa ou mantém o horário da reunião. 54 

2.4 Criação do Grupo de Trabalho 27ºSIICUSP (3 docentes) – Deliberação: O funcionário Marcos Lino 55 

informou que houve 176 trabalhos inscritos que deverão ser apresentados na EACH nos dias 8 e 9 de outubro 56 

em dois períodos, 10h às 12h e 14h às 16h, sendo, pois, necessário criar grupo de trabalho docente para 57 

coordenar as atividades. O Prof. Cássio ponderou que seria interessante a participação de pelo menos um dos 58 

docentes que tenha participado do grupo de trabalho no ano anterior e solicitou ao Prof. Marcelo Almeida 59 

relato a respeito. O mesmo informou que o mais trabalhoso no ano anterior foi a distribuição dos trabalhos aos 60 

avaliadores tendo por base as áreas de conhecimento, mas, o evento em si foi tranquilo, sendo que o grupo 61 

de trabalho era formado ano passado também pelas Profas Valéria Cazetta e Cristiane Kerches. O Prof. 62 

Marcelo Almeida se comprometeu a participar no grupo de trabalho desse ano e com relação aos alunos 63 

necessários para trabalhar no evento ficou responsável por recrutar. O Prof. Cássio propôs que o Prof. 64 

Marcelo Almeida seja o líder do grupo de trabalho e os professores Ulysses Ervilha, Helton Bíscaro e 65 

Fernando Baz completaram o grupo. Os membros do grupo de trabalho concordaram em marcar uma reunião 66 

para acertar a organização referente à distribuição dos trabalhos. A Profa. Flávia propôs, também, que seja 67 

divulgado nas listas de docentes, pós-graduandos e pós-doutorandos chamamento para avaliadores, caso 68 

tenham interesse, assim como solicitação de levantamento das áreas dos trabalhos inscritos para facilitar a 69 

distribuição aos avaliadores. Por último o Prof. Helton Bíscaro pediu a palavra para esclarecer uma dúvida 70 

levantada pelo Prof. Daniel Cordeiro que disse ter recebido um e-mail da CPq solicitando parecer de relatório 71 

PIBIC parcial e final ao mesmo tempo e gostaria de saber o motivo. O Prof. Cássio Meira informou ao 72 

funcionário Marcos que se ainda houver relatórios parciais pendentes ele e a Profa. Flávia Mori se 73 

comprometem a avaliar e solicitou também que seja dada uma resposta posterior à indagação do Prof. Helton 74 

Bíscaro pela secrataria da CPq.  75 

2.5 Questionário on-line de avaliação dos Grupos de Pesquisa – Deliberação. Discutido 76 

antecipadamente. 77 

 78 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 79 

reunião. Para constar, eu, Marcos Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 80 

e pelo Sr. Presidente. 81 


