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Professor Helton Hideraldo Bíscaro. 
 

Possui graduação em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio         

de Mesquita Filho (1998), mestrado em Ciências da Computação e Matemática           

Computacional pela Universidade de São Paulo (2001) e doutorado em Ciências da            

Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (2005).          

Atualmente é professor associado da Escola de Artes Ciências e Humanidades -            

USP. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Modelos             

Analíticos e de Simulação, atuando principalmente nos seguintes temas:         

reconstrução de superfícies, estrutura de dados, visualização, Representação de         

objetos por nuvem de pontos. 
 

Professor Ulysses Fernandes Ervilha. 
 

Possui graduação Licenciatura Plena em Matemática pela Faculdade de         

Ciências e Letras de Santo André (1992), graduação em Fisioterapia pela           

Universidade Cidade de São Paulo (1994), Mestrado e Doutorado em Educação           

Física - Biodinâmica do Movimento Humano - pela Universidade de São Paulo            

(EEFEUSP) (1998 e 2004), Ph.D em Engenharia Biomédica pela Universidade de           

Aalborg-Dinamarca (2007) e Pós-Doutoramento em Ciências do Desporto        

(Universidade do Porto, Portugal – 2019). Atualmente é professor associado da           

Escola de Artes Ciências e Humanidades – USP, onde realiza pesquisas em Controle             

Motor, Biomecânica do Esporte e Interações sensório-motoras (Dor experimental e          

controle do movimento humano). É orientador no Programa de mestrado em Ciências            

da Atividade Física (EACH – USP) e de doutoramento em Ciências do Desporto             

(Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade do Porto-Portugal). 
 

1 Introdução 
 

De maneira geral toda a pesquisa científica busca atingir dois objetivos:           

qualidade e relevância. A qualidade diz respeito a forma com que ela lança luz              

 



 

sobre diferentes assuntos, e que resolve problemas históricos, já a relevância diz            

respeito a aplicabilidade em áreas externas ao seu desenvolvimento, isto é, a sua             

importância para a sociedade. 
 

Ao longo das últimas décadas, a pesquisa científica no Brasil evolui de forma             

significativa. Além disso, não é nenhuma novidade que a sociedade tem           

experimentado grandes mudanças de paradigmas devido a era digital em que           

estamos vivendo. 
 

Nesse cenário, os desafios que se apresentam aos cientistas brasileiros é           

estabelecer uma comunicação construtiva com a sociedade no sentido, tanto de           

informar sobre inovação e importância de seus projetos, quanto de atingir a            

excelência na qualidade e na relevância de suas pesquisas. 
 

 

2 Pesquisa na EACH 
 

A EACH é uma escola interdisciplinar por natureza. Contamos com 265           

docentes, quase todos (255) em regime de dedicação exclusiva. Atualmente temos           

11 cursos, mais de 1000 vagas para graduação e mais de 300 vagas divididas entre               

os 11 programas de pós-graduação. 
 

Se por um lado, tanta diversidade carrega um potencial enorme de gerar            

contribuições, parcerias e colaborações entre as mais diversas áreas, por outro lado,            

um dos desafios encontrados nesse ambiente é facilitar as articulações entre           

pesquisadores com interesses e formações bastante distintas. Obviamente, há         

limitações físicas e financeiras que dificultam o nosso trabalho. Superar essas           

dificuldades requer a colaboração e a vontade individual, bem como uma presença            

atuante da Unidade nas esferas superiores da universidade. 

Podemos destacar duas questões fundamentais para o desenvolvimento de         

pesquisas de qualidade na EACH: Financiamento e Espaço físico. O financiamento           

vem principalmente de duas fontes: EACH (orçamento anual) e FAPESP (verbas de            

RTI). Outros órgãos e fomento contribuem para o financiamento, embora em menor            

grau (CNPq, PRP e organizações privadas). Quanto ao espaço físico, muito já tem             

sido nas gestões anteriores e atual para que ele seja aproveitado da melhor maneira,              

 



 

 

no entanto trata-se de um recurso limitado e que não deve ser negligenciado. O bom               

uso desses recursos é de fundamental importância para atingirmos os objetivos           

desejados. 

 
 

 

3 Comissão de Pesquisa 
 

A Comissão de Pesquisa (CPq) é uma das quatro comissões estatutárias           

pertencentes à EACH, sendo constituída de oito membros titulares e seus           

respectivos membros suplentes. Dentre as suas principais atribuições, destacam-se         

a elaboração de diretrizes e o zelo pela execução dos projetos de pesquisa; a              

gestão do espaço físico dos grupos de pesquisa da EACH; o estímulo à investigação              

científica, particularmente a que tenha caráter interdisciplinar; o incentivo ao          

desenvolvimento de projetos de iniciação científica; entre outros. 
 

A carência de apoio técnico e administrativo transforma o docente de nossa            

unidade em uma espécie de “faz tudo”, que tem que se dedicar a tarefas para as                

quais não está preparado e que nada acrescentam à sua atividade acadêmica. O             

longo tempo gasto nessas atividades pode representar verdadeiro marca-passo nas          

pesquisas. Certamente, um oportuno, desejado e factível salto de qualidade          

dependerá também da solução desses problemas de infraestrutura e, sobretudo, de           

organização. Obviamente que houve avanços obtidos tanto na gestão atual quanto           

nas anteriores como exemplo citamos a criação dos CMP’s (Conjuntos          

Multidisciplinares de Pesquisa) que descentraliza a gestão de verbas de pesquisa; a            

agilidade nos processos de encaminhamento de pareceres e análises burocráticas.          

Não obstante muito ainda pode ser melhorado no sentido de facilitar a tarefa de              

nossos pesquisadores 
 

 

4 Proposta 
 

Como membros docentes da comunidade EACH - USP gostaríamos de          

ressaltar que acreditamos no caráter interdisciplinar da pesquisa desenvolvida na          

EACH e no seu potencial de desenvolvimento. Acreditamos numa Ciência que           

possa desenvolver a vida das pessoas e da sociedade. Ambos os candidatos são             

 



atualmente membros titulares e atuantes da Comissão de Pesquisa, sendo que o            

professor Helton já está em seu segundo mandato. 
 

Considerando que compete à CPq traçar diretrizes e zelar pela execução dos            

projetos de pesquisa, estimular a investigação científica, promover e divulgar          

eventos que estimulem a produção científica e estimular a integração entre grupos            

de pesquisa da Unidade, nossa proposta, caso eleitos para o próximo mandato na             

liderança da Comissão de Pesquisa, se centraliza nos quesitos do estímulo ao            

desenvolvimento de pesquisas de caráter interdisciplinar, na apresentação de         

propostas que visam auxiliar o pesquisador na execução dos projetos de pesquisa e             

na organização de nossa unidade para que os docentes tenham melhores           

condições de desenvolverem seus projetos conforme detalhado a seguir. 

 
 

 

1. Estímulo ao desenvolvimento: Uma das maneiras de estimular o         

desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares é a promoção de espaços de          

encontro entre pesquisadores, onde os mesmos possam expor os seus interesses de            

pesquisa e encontrar interseções com interesses de outros docentes. Isso pode ser            

proporcionado por meio de encontros como a Semana da Ciência que foi realizada             

com muito sucesso pela atual gestão da CPq (a ideia é realizar de dois em dois anos                 

sendo que a próxima será em 2021). Pretendemos incentivar a participação de todos             

os membros da comunidade EACH a esses eventos com o objetivo não somente de              

divulgação dos resultados de pesquisa, mas também como forma atrair novos alunos            

interessados em ingressar no desenvolvimento de pesquisa nas suas diversas          

modalidades. Uma das maneiras de incentivar a maior participação nesses eventos é            

propor uma premiação para os melhores trabalhos. 

 

2. Alinhamento com o projeto institucional: Alinhar as ações da CPq com o       

projeto acadêmico institucional da EACH que já incorpora diversos itens relativos à            

pesquisa como o acréscimo no número de pós-doutorandos na Unidade; o aumento            

da visibilidade dos programas de pós-graduação e da produção dos docentes da            

EACH; o aumento da captação de fomento para pesquisa; o aprimoramento da            

estrutura para realização de pesquisas; a expansão do número de convênios de            

pesquisa e a consolidação de eventos científicos(graduação, pós-graduação,        

 



 

pesquisa,cultura e extensão). Aqui o trabalho em conjunto da CPq com a Direção é              

fundamental para que esses objetivos sejam atingidos 
 

3. Suporte ao pesquisador: Um dos problemas levantados em nossa         

participação na atual gestão da CPq é que o tempo de planejamento para o uso de                

verbas destinadas aos laboratórios, que são parte do orçamento anual da EACH, é             

muito curto, além da informação imprecisa quanto aos destinos de empenho das            

verbas liberadas. Uma das formas de minimizar esses problemas seria atuar junto            

aos grupos e às instâncias competentes no sentido de estabelecer um prazo maior de              

planejamento quanto ao uso dessa verba, bem como a confecção de um “manual de              

instruções” ou “cartilha ”para a utilização de tais verbas. Além disso, pretendemos            

trabalhar para que haja uma interlocução mais próxima com os setores envolvidos,            

Financeiro, Diretoria e ATAD. 

4. Espaço Físico: A gestão atual vem desenvolvendo ações para instaurar        

uma política institucional de gestão de espaços; há dois documentos sobre isso: o             

Censo (já realizado) e o formulário de ocupação de espaços, cujo preenchimento está             

em vias de ser efetivado. Quando os dados forem coletados, será possível ter um              

panorama detalhado de como o espaço útil vem sendo utilizado e adotar políticas de              

otimização do uso do mesmo. Vale também ressaltar que a Direção da EACH já tem               

um plano para evitar perdas acontecidas recentemente no A3 (queda de energia que             

causou perda de material e equipamento), que é a instalação de uma central de              

monitoramento de queda de energia, e isso deve ser contemplado pela gestão da             

CPq. 
 

 

5 Considerações Finais 
 

A pesquisa desenvolvida em nossa Unidade atinge todas as grandes áreas do            

conhecimento e o bom desempenho obtido até agora decorre sobretudo da alta            

capacidade de nossos membros (docentes, discentes e funcionários). Consideramos         

que em um ambiente tão heterogêneo quanto a EACH é preciso integrar diversas             

visões de mundo que vão desde visões humanistas as quais sustentam a necessidade             

da busca constante pelo conhecimento, até as visões mais pragmáticas que veem            

pesquisa como base da inovação, do desenvolvimento econômico e da geração de            

riqueza. Entendemos que nossa busca é de um crescimento contínuo em todos os             

 



nossos indicadores de desempenho acadêmico ainda mais em se tratando de uma            

instituição mantida com verbas públicas. Sumarizando, a produção contínua de          

conhecimento de alta qualidade (interdisciplinar ou não) deve estar entre os nossos            

grandes objetivos como grupo dentro da Universidade de São Paulo. 

 

 


