
 

 

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 17.10.2019, 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 

Marcos Antonio Silva 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 P Flavio Luiz Coutinho  

Membro Docente Marcelo Antunes Nolasco A Fernando Jesús Carbayo Baz A 

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

Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha P Alessandro Hervaldo Nicolai Ré  

Membro Docente Valéria Cazetta P José Carlos Vaz  

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 na reunião do Conselho de 8 

Pesquisa ficou definido que os Editais publicados em 2019  terão outras edições, a saber: Edital de apoio à 9 

Realização de Eventos Científicos – Grandes Desafios da Ciência; Edital do Programa de Apoio a Novos 10 

Docentes; Edital do Prêmio de Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na USP. Destaca também a 11 

continuidade das ações na gestão do pró-reitor Sylvio Canuto, que nas reuniões do Conselho contextualizou a 12 

pesquisa realizada na USP em relação ao cenário brasileiro e externo. O Pró-reitor também citou a CPI 13 

realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo com reitores e pró-reitores das universidades paulistas.  O 14 

Prof. Cássio informou também a abertura das inscrições para o Curso de Gestão da Informação de Projetos 15 

destinado a funcionários da USP, sendo, na EACH, imprescindível que o funcionário Lindon Guimarães realize 16 

o curso por trabalhar no escritório de apoio institucional aos docentes. Com relação ao Programa de Atração e 17 

Retenção de Talentos, o Prof. Cássio informou que houve 20 pós-doutorandos da EACH inscritos de um total 18 

de 666 inscrições em toda a universidade, sendo que, o objetivo deste Edital foi, sobretudo, institucionalizar os 19 

pós-doutorandos que já atuam ou desejam atuar na graduação. Sobre a Eleição para presidente e vice-20 

presidente da Comissão de Pesquisa, o Prof. Cássio informou junto com a Profa. Flávia que não irão disputar 21 

o pleito, mas, houve inscrição de 3 chapas: Helton Bíscaro e Ulysses Ervilha; Marcelo Fantinato e Felipe 22 

Chambergo; Marcelo Nolasco e Sylmara Dias. Por último, o Prof. Cássio informou que a diretora solicitou uma 23 

estimativa dos prejuízos relativos ao dia em que houve falta de energia no A3 e até o momento chegou-se ao 24 

valor de R$124.000,00 em perdas materiais. A Profa. Flávia sugeriu verificar se existe seguro para acionar.  25 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão A Profa. Flávia, adiantando o item 2.3 da pauta, demonstrou 26 

satisfação com as atividades desenvolvidas durante o 27ºSIICUSP e o funcionário Marcos complementou que 27 

a única dificuldade foi a falta de avaliadores em alguns períodos do evento, sendo que, dos 177 trabalhos 28 

apresentados na EACH, 26 foram indicados pela Comissão de Pesquisa para a Etapa Internacional. A Profa. 29 

Karla comentou que teve dificuldades para a inserção das avaliações no sistema devido ao prazo reduzido, 30 

mas, foi auxiliada pela funcionária Érika na execução do procedimento. O Prof. Cássio esclareceu também 31 

que a maior parte dos avaliadores foram alunos de pós-graduação e pós-doutorado, mas, como apenas os 32 

docentes têm acesso ao sistema do SIICUSP, então todas as fichas de avaliação foram redistribuídas a 33 

alguns docentes para inserção das notas. O Prof. Helton também comentou que seu suplente se sentiu 34 

incomodado em cadastrar avaliações que ele próprio não realizou, mas, foi esclarecido que tudo foi feito 35 

dentro das regras e o Prof. Cássio agradeceu a colaboração de todos. O Prof. Marcelo Vilela também 36 

comentou que houve bastante procura de graduandos para atuação como monitores. A Profa. Valéria se 37 

manifestou quanto ao uso dos recursos financeiros na unidade já que o setor financeiro cobrou planejamento 38 



 

 

de um ano inteiro num prazo muito curto, além de muitas vezes não ficarem claros os limites de gastos, o que 39 

se pode comprar e as prioridades. A Profa. Flávia concorda que 15 dias foi um prazo muito curto para se 40 

definir o planejamento financeiro de um ano inteiro. O Prof. Cássio complementou que anteriormente foi 41 

solicitado aos funcionários, sobretudo do A3, levantamento de itens para compra e houve demanda de itens 42 

de pesquisa com itens de laboratório didático, mas, depois foi corrigido para que, após aval de docentes e da 43 

CPq, se destinasse a verba exclusivamente para itens de pesquisa.O Prof. Cássio salientou que na próxima 44 

reunião do CTA irá reforçar essas demandas por maior clareza nos processos de execução dos recursos. 45 

PARTE II - Ordem do dia 46 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 75ª Sessão Ordinária: Ata aprovada com duas abstenções. 47 

2.2 Edital do Programa de Atração e Retenção de Talentos (PART) - Informe O funcionário Marcos 48 

informou que na EACH foram 20 inscritos, sendo 6 alunos de outras unidades e assim que sair o resultado 49 

será divulgado por e-mail. O Prof. Cássio complementou que a CPq e a CG, representada pelo prof. Tiago 50 

Francoy, trabalharam conjuntamente no sentido de receber as inscrições e elaborar  as declarações exigidas 51 

durante o período. O Prof. Cássio também esclareceu ao Prof. Paulo, no caso de pós-doutorandos de outras 52 

unidades supervisionados por docentes da EACH, que esses alunos podem se inscrever para atuar na 53 

unidade de origem do supervisor.  54 

2.3 Evento SIICUSP2019 – Informe: discutido no item 1.2. 55 

2.4 Solicitação de novo pesquisador colaborador – Interessada: Maria Margarida Cintra Nepomuceno – 56 

Deliberação: o funcionário Marcos informou que a interessada é pesquisadora colaboradora vinculada ao 57 

Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina (Prolam) e o plano de trabalho, previsto para 58 

os próximos quatro anos, foi aprovado pela CPq do Prolam, mas, por ser supervisionada por docente da 59 

EACH, Profa. Vivian Urquidi, foi solicitado também aprovação da CPq da EACH. Como o processo estava 60 

instruído com parecer favorável do Prof. Wagner Iglecias, o Prof. Cássio colocou em votação e por 61 

unanimidade a Comissão referendou o parecer favorável.  62 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 63 

reunião. Para constar, eu, Marcos Antonio Silva Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 64 

assinada por mim e pelo Sr. Presidente. 65 


