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Candidatos:  

• Prof. Dr. Marcelo Fantinato (Presidente) 

• Felipe Santiago Chambergo Alcalde (Vice-Presidente) 

 

 

Plano de Trabalho 

 

A chapa, formada pelos Prof. Dr. Marcelo Fantinato e Prof. Dr. Felipe Chambergo, coloca-se à disposição da 

comunidade da EACH para contribuir com a gestão da atividade de pesquisa em nossa unidade. 

Acreditamos que possuímos uma larga experiência em gestão universitária, captação de financiamento, 

internacionalização e formação de recursos humanos, adquirida em diferentes oportunidades em nossa 

vivência acadêmica, que gostaríamos agora de poder colocar em prática na presidência da Comissão de 

Pesquisa. Nossa intenção é presidir a CPq de forma democrática, responsável, transparente, respeitosa, 

sistemática e ágil – características que sempre buscamos serem o direcionamento de nossas ações em 

outras funções na EACH. Nossa meta será valorizar os resultados e melhorar o apoio à pesquisa realizada 

na EACH de acordo com o Projeto Acadêmico Institucional. 

A seguir, destacamos os principais pontos de nosso plano de trabalho: 

• Valorizar e apoiar a divulgação dos resultados obtidos pelos diversos grupos de pesquisa e programas 

de pós-graduação da EACH, por meio, por exemplo, de maior integração com o trabalho já real izado 

pela equipe de imprensa da EACH. Resultados de pesquisa, publicações e outras atividades poderiam 

ser sistematicamente divulgados em canais como o website da EACH, Jornal da USP, mídias da 

Fapesp, e até mesmo mídias privadas. 

• Divulgar sistematicamente e estimular a participação dos docentes e discentes em editais de apoio à 

pesquisa, apoiando a formação de grupos de trabalho para submissão de projetos de pesquisa que 

atendam a chamadas para financiamento em diversas áreas específicas ou interdisciplinares cujos 

requisitos possam ser atendidos pela EACH, por subgrupos que naturalmente não têm interagido. 

• Integração e diálogo constante com as presidências das outras comissões estatutárias, com destaque 

para a CPG. Isso deverá ocorrer principalmente em relação à otimização do uso de recursos 

financeiros, por exemplo, para realização de eventos científicos e manutenção e uso de laboratórios 

de pesquisa usados por orientadores e orientandos dos programas de pós-graduação. A divulgação 

de resultados de pesquisa também é outro ponto que demandará bastante integração com a CPG. 

• Elaborar uma nova edição do livro de pesquisa da EACH, cuja primeira edição foi muito importante 

para divulgar o corpo docente e os projetos de pesquisa em andamento na EACH naquele momento. 



 

• Maior planejamento e sistematização para o uso de recursos financeiros, incluindo a verba da 

Reserva Técnica Institucional da Fapesp e possíveis verbas destinadas às comissões estatutárias a 

partir do orçamento da unidade. Temos visto em alguns momentos que decisões precisam ser 

tomadas de forma muito rápida, sem que necessariamente a melhor decisão seja tomada. Além 

disso, dados coletados anteriormente acabam não sendo reaproveitados, prática que poderia ser 

alterada para permitir um planejamento mais efetivo a médio e longo prazo. 

• Planejamento e acompanhamento do orçamento e das atividades de compras, junto à Diretoria, 

Assistência Técnica Financeira e Assistência Técnica Administrativa. Ativa participação na elaboração 

do Plano Diretor da EACH para ampliação da infraestrutura física de pesquisa.  

• Constante atuação junto à Pró-reitoria de Pesquisa para demonstrar o trabalho sério e com grandes 

resultados de pesquisa sendo realizado na EACH-USP em diferentes áreas de conhecimento e com 

foco interdisciplinar; demonstrar também junto à PRP a necessidade de mais investimento na EACH 

para que resultados ainda melhores possam ser produzidos. 

• Aprimorar ações de estímulo à internacionalização: vinda de pesquisadores visitantes e pós-

doutorandos estrangeiros, e saída de docentes da EACH para estágios de pós-doutorado no exterior. 

• Incentivar o uso e melhorar as atividades do Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP ). 

• Organizar a Semana da Ciência e Arte da EACH em parceria com outras comissões estatutárias, 

visando à participação dos programas de pós-graduação, cursos de graduação, grupos de pesquisa 

nas diversas áreas do conhecimento e das artes. 

• Melhorar a gestão dos comitês gestores dos Conjuntos Multidisciplinares de Pesquisa (CMP), 

definindo com mais rigor o papel esperado de cada comitê gestor e de cada gestor, convidando os 

gestores a participar das reuniões da CPq. 

• Continuidade dos trabalhos realizados e em andamento sobre a gestão e distribuição do espaço físico 

na EACH; e constante trabalho para aumentar o espaço físico para grupos de pesquisa e laboratórios, 

buscando atender a todos os grupos, considerando as particularidades de cada área. 

• Acompanhamento e apoio constante junto à Direção, aos órgãos de infraestrutura, e aos técnicos e 

docentes com laboratórios em geral, mas prioritariamente no A3, sobre questões relacionadas a 

condições de infraestrutura física, serviços de limpeza, energia elétrica, água, descarte e reciclagem 

de equipamentos diversos, resíduos químicos e biológicos,  uso do gerador de energia e medidas 

preventivas e de emergência em relação a quedas de energia.  

• Racionalização de processos ligados à CPq, incluindo processos apoiados pela secretaria de pesquisa, 

tais como: facilitação para submissão de documentos a órgãos de fomento, e maior agilidade em 

análise e emissão de pareceres para vinda de pesquisadores visitantes e bolsistas de pós-doutorado. 



 

                                                  

• Atividade docente: 

‒ Bacharelado em Sistemas de Informação 

‒ Programa de Pós-graduação em Sistemas de Informação (PPgSI), Mestrado e Doutorado (Capes 4) 

• Gestão universitária: 

‒ Membro suplente da CPq-EACH (2011-2013). 

‒ Membro do GT da CPq para redistribuição do espaço físico de pesquisa na EACH (2012). 

‒ Membro do GT de Reorganização Administrativa da EACH, trabalhando no regimento dos Centros. 

‒ Coordenador do PPgSI-EACH (2014-2018), durante a mudança de conceito na Capes. 

‒ Responsável pela proposta de criação de curso de doutorado do PPgSI aprovado pela Capes  em 2017. 

‒ Coordenador do fórum nacional de programas de pós-graduação em computação (2016/2017). 

‒ Membro titular/suplente da CPG-EACH (2012-2018). 

‒ Membro titular da CCP-PPgSI (2010-2018). 

• Pesquisa/internacionalização: 

‒ Coordenou sete projetos de pesquisa financiados (atualmente, projeto Fapesp 2019/16352-0). 

‒ Responsável pelo laboratório de pesquisa do grupo GeSI-EACH (Gestão em Sistemas de Informação). 

‒ Coordenador setorial na cooperação estratégica USP.WWU, Alemanha, financiado pela DAAD. 

‒ Recebeu pesquisador estrangeiro em 2014, 2015, 2016, 2019. 

‒ Supervisionou pós-doutorado estrangeiro em 2013 com bolsa Capes. 

‒ Recebeu dois intercambistas bolsistas estrangeiros. 

‒ Formação de RH: orienta três doutorandos e três mestrandos; orientou 14 mestres e 11 alunos de IC. 

• Extensão universitária/atuação na comunidade: 

‒ Coordenou cinco projetos de extensão financiados para a realização de eventos nacionais. 

‒ Sócio da Sociedade Brasileira de Computação. 

‒ Membro do IEEE Technical Committee on Services Computing. 

‒ Coordenador de Programa do Simp. Bras. de Componentes, Arquiteturas e Reúso de Software (2012). 

‒ Coordenador Geral do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (2012). 

‒ Coordenador Geral do Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (2011). 

‒ Membro/ex-membro de corpo editorial de cinco periódicos internacionais. 

‒ Revisor convidado de 17 periódicos nacionais e internacionais. 

‒ Membro de comitê de programa de mais de 10 edições de conferências nacionais e internacionais. 

‒ Membro de comissão organizadora de 25 eventos nacionais e internacionais. 

• CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8207954538307988 

• Website: http://www.each.usp.br/fantinato 

Candidato a Presidente da CPq 

Prof. Dr. Marcelo Fantinato 

Professor da EACH desde 2008 e livre docente desde 2014. Bolsista 

Produtividade PQ do CNPq. Realizou estágio de pós-doutorado nos 

Países Baixos em 2018/2019. Coordenador do Programa de Pós-

graduação em Sistemas de Informação na EACH-USP em 2014-2018, 

responsável pela proposta de criação do curso de doutorado. 

http://lattes.cnpq.br/8207954538307988
http://www.each.usp.br/fantinato


 

 

                                                  

 

 

 

 

 

• Atividade docente: 

o Graduação: 

‒ Curso de Educação Física e Saúde  

‒ Curso de Biotecnologia 

o Pós-graduação: 

‒ Bioquímica e Biologia Molecular – Doutorado - EACH (CAPES 4) 

‒ Interunidades em Biotecnologia – Doutorado - USP/IPT/IB (CAPES 5) 

• Gestão universitária: 

‒ Coordenador do Curso de Biotecnologia 

‒ Suplente da Coordenação do Programa de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular 

‒ Membro Titular da Comissão de Pesquisa 

‒ Membro Titular da Comissão de Graduação 

‒ Membro Suplente da Comissão de Pós-graduação 

‒ Membro da Comissão de Acompanhamento Ambiental 

• Pesquisa: 

‒ Coordenador do projeto Fapesp 2017/25705-8 

‒ Coordenador na EACH do processo Finep 0237/18 

‒ Formação de recursos humanos: orientador de dois alunos de doutorado, três alunos de mestrado e 
três alunos de IC. 

‒ Pesquisador da rede estadual BIOEN/Fapesp, da rede nacional INCT Bioetanol (CNPq) e do projeto 
internacional Red Sea Marine metagenome. 

• CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4341858493092611 

• Website: http://sites.usp.br/lbbp 

Candidato a Vice-Presidente da CPq 

Prof. Dr. Felipe Santiago Chambergo Alcalde 

Professor da EACH desde 2006 e livre docente desde 2017.  Líder do 

grupo de Pesquisa em Bioquímica e Biotecnologia de Proteínas. 

Membro titular da CPq em quatro gestões, com ativa participação na 

organização do II Seminário de Pesquisa e da Semana da Ciência, 

organização do livro “Docentes e sua Pesquisa” (2013) e no edital para 

uso da Reserva Técnica Institucional-FAPESP, entre outras importantes 

ações. Abaixo, seguem destaques para as atividades atuais: 

Trabalhando pela CPq (2015) 

 

http://lattes.cnpq.br/4341858493092611
http://sites.usp.br/lbbp

