
 

 

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 19.09.2019, às 09:30, 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 

Erika R. Elias. 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  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 P 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 P 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 de Miranda informou que a RTI já está sendo executada 8 

e o termo de outorga foi assinado pela Profª. Mônica Yassuda. O funcionário Lindon é a pessoa que faz a 9 

execução da verba, contatando os professores responsáveis pelas demandas. Outro comunicado foi o 10 

problema que ocorreu no último domingo sobre a queda de energia e o gerador do A3 que não funcionou, 11 

causando vários prejuízos. A Escola já está tomando as devidas providências para resolver esse problema e 12 

teve algumas reuniões com os docentes do A3 e com a empresa responsável pelo gerador. O Prof. Marcelo 13 

Nolasco acrescentou que no A3 há muitos experimentos em andamento de diversas áreas de pesquisa e o 14 

que ocorreu com a falta de energia é uma repetição (este ano foi a terceira vez) e que o gerador foi instalado 15 

para suprir uma possível queda de energia, mas o gerador nunca funcionou bem. Dessa última vez foi ainda 16 

pior, descongelando todo material de alguns grupos de pesquisa e aos poucos todos saberão qual foi a 17 

dimensão exata do prejuízo e o grau de degradação desse material. Além disso, há o impacto geral incluindo 18 

experimentos e pesquisas de graduandos, pós-graduandos, doutorandos, pós-doutorandos. Prof. Marcelo 19 

ainda ressalta que houve uma resposta de imediato por parte da direção, marcando uma reunião com os 20 

membros do A3 e o representante da empresa que instalou o gerador no mesmo dia e decidiu-se ampliar um 21 

grupo de emergência caso exista queda de energia, onde os docentes possam ser acionados 22 

automaticamente via mensagens de celular. Ouviu-se todas as partes e haverá uma sindicância para apurar 23 

quem deve ser responsabilizado. Prof. Cássio gostaria de traçar junto com o Prof. Marcelo uma lista de 24 

descrição dos danos para ser encaminhada via CPq para diretoria da Escola. Prof. Nolasco mapeou parte 25 

dos prejuízos, porém, mais do que o prejuízo financeiro, há o impacto das pesquisas de anos de dedicação 26 

do estudo acadêmico. Outro comunicado foi que os presidentes de Comissão foram demandados pelo setor 27 

financeiro para verificar possíveis solicitações/demandas orçamentárias da CPq para 2020 que serão 28 

encaminhadas via CTA. A Érika solicitou a presença da funcionária Marisa para esclarecimentos de como 29 

pode ser utilizada essa verba e tirar algumas dúvidas dos membros da CPq. Prof. Cássio e Profª. Flávia 30 

informaram que não irão se recandidatar para CPq e lembram que as inscrições começam em outubro. Profª. 31 

Valéria agradece a antecipação da reunião para que possa participar, mesmo que apenas por um período, 32 

por ter aula às quintas-feiras pela manhã. Funcionária Marisa informa que não há valor definido quanto às 33 

solicitações da CPq e que serão encaminhadas e discutidas no CTA. O uso exclusivo da pesquisa do docente 34 

não é possível. O foco deve ser no uso coletivo, além de utilizar a RTI ao máximo e justificar muito bem todos 35 

os equipamentos dentro de um limite razoável. Marisa ainda informa que em outubro e novembro será 36 

discutido no CTA o orçamento para que em dezembro e janeiro os requisitantes coloquem as requisições no 37 

Sistema. Prof. Cássio pediu que todos os professores encaminhem até segunda-feira as solicitações dos 38 



 

 

CMP's concentradas nos Profs. Flávio Pires, Valéria Cazzeta, Flávia Mori e Marcelo Nolasco e lembrou que o 39 

CMP3 ainda está sem líder e a CPq está cobrando um novo líder e vice-líder. 40 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Não há informes. 41 

PARTE II - Ordem do dia 42 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 74ª Sessão Ordinária: Ata aprovada com uma abstenção. 43 

2.2 Convênio- Município de Mogi das Cruzes e a EACH- Universidade de São Paulo (coordenador: 44 

Diamantino Alves Correia Pereira O Prof. Marcelo Nolasco realizou o parecer sobre este convênio, 45 

aprovando o mérito acadêmico, mas solicitando análises quanto a possíveis conflitos pelo jurídico da USP. 46 

2.3 Convênio- Ecourbis Ambiental S/A e a Logística Ambiental de São Paulo e a EACH- Universidade 47 

de São Paulo (responsável: Sylmara Lopes F. G. Dias) - inclusão de pauta O Prof. Cássio informou que a 48 

Prof. Wania Duleba realizou parecer sobre o convênio Ecourbis e Logística Ambiental com a EACH 49 

aprovando-o. 50 

2.4 Edital 2019 do Programa de Apoio aos Novos Docentes da USP- Informe Funcionária Erika divulgou 51 

na lista dos docentes o novo Edital que informa que os contratados a partir de 01.10.2018 podem solicitar a 52 

verba de R$15.000,00 e as propostas serão recebidas até 11.10.2019. Prof. Ulysses ressalta que nunca 53 

recebeu essa verba e queria ter certeza que não foi contemplado com esse Edital, pedindo que a Érika 54 

verificasse o que ocorreu em meados de 2013 e 2014. 55 

2.5 Edital do Programa de Atração e Retenção de Talentos (PART) - Informe O Prof° Cássio de Miranda e 56 

Prof° Thiago Francoy fizeram uma reunião para alinhar a tramitação, uma vez que o Edital solicita ofícios das 57 

duas comissões (de Pesquisa e de Graduação). Os candidatos poderão atuar nas disciplinas de Graduação 58 

com remuneração no ano de 2020 e deverão consultar os coordenadores de curso, apresentar o plano de 59 

atividades e depois será referendado pelas duas comissões. As inscrições vão até dia 07.10.2019; prof. 60 

Cássio pede que estimulem os pós-docs com e sem bolsa a participarem do Edital. O Prof. Marcelo Vilela 61 

lembra que esses pós-docs devem ter o diploma a no máximo 7 anos, segundo o regulamento. 62 

2.6 SIICUSP 2019 Érika informou que o SIICUSP será realizado nos dias 08 e 09 de outubro, das 10 às 12 63 

horas e das 14 às 16 horas e lembra que a CPq conta com todos os membros da CPq para atuarem como 64 

avaliadores em casos emergenciais e para inserir no Sistema do SIICUSP essas avaliações feitas pelos pós-65 

doutorandos, pós-graduandos e mestrandos. Lembrou que serão necessários alunos de graduação como 66 

apoio nos dias do Evento. 67 

 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 


