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 Proposta de Plano de Trabalho  

Candidatura para Presidência e Suplência da Comissão de Pesquisa (CPq)  

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) 

 

Chapa: Prof. Marcelo Antunes Nolasco (Titular) e Profa. Sylmara Lopes Gonçalves 

Dias (Suplente) 

 

Prezadas membras e prezados membros de nossa comunidade - docentes, 

servidoras(es) técnico-administrativos, estudantes de graduação e pós-graduação: 

  

Apresentamos nossa proposta e trabalho para a gestão da Comissão de Pesquisa como 

candidatos à Presidência e à Vice Presidência da Comissão de Pesquisa (CPq) da EACH.  

Entendemos que o trabalho na CPq deve ser realizado em cooperação com os 

pesquisadores da EACH e terá como princípio de atuação uma gestão compromissada com o 

Projeto Acadêmico Institucional, com a democracia, transparência e diálogo com a 

comunidade. Enfatizamos ainda nosso apoio aos princípios filosóficos da EACH como a 

interdisciplinaridade, a inovação pedagógica e a extensão, garantindo a indissociabilidade 

entre estas dimensões no cotidiano da universidade. Propomos um plano de trabalho que 

abarque as esferas organizacionais, de produção, disseminação e integração de 

conhecimentos, relativas às pesquisas realizadas na EACH. Convidamos a comunidade para 

o exercício de reflexão contínua sobre atividade científica local e também nas fronteiras do 

saber científico. 

A proposta de plano de trabalho da gestão da CPq para o próximo biênio está 

apresentada abaixo. As ações estão alocadas em cinco eixos de gestão, conforme descritos a 

seguir. Pretendemos colocar em prática as ações de cada eixo simultaneamente, assim como 

avaliar os resultados obtidos para que as ações sejam reformuladas quando necessário.  
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Gestão de processos  

• Trabalhar como assessoria científica da diretoria, da congregação e do CTA; 

• Participar da organização e do funcionamento de Comitês ligados à pesquisa, como 

por exemplo, os Comitês de Ética, e apoiar as ações dos Comitês Gestores dos 

Conjuntos Multidisciplinares de Pesquisa (CMPs) e dos grupos de pesquisa; 

• Utilizar os resultados da avaliação institucional e dar continuidade ao mapeamento da 

pesquisa na EACH para direcionamento das ações da CPq;  

• Buscar a integração com outras comissões estatutárias da EACH, CG, CPG e CCEX 

e com a CoC do Ciclo Básico para organizar eventos de divulgação de pesquisa e 

organização de projetos interdisciplinares em RP. 

• Conectar a CPq à proposta de reorganização administrativa da EACH; 

• Atuar junto à Pró Reitoria de Pesquisa na busca por maior apoio institucional para as 

pesquisas na EACH; 

• Apresentar ao CTA e à Congregação as demandas das pesquisas da EACH, 

defendendo e respeitando sua diversidade.  

 

Gestão de recursos  

• Definir calendário e realizar previsão orçamentária anual para a pesquisa na EACH, a 

partir da sistematização de demandas e gastos; 

• Apoiar e estimular pesquisadores para a captação de recursos financeiros em agências 

de fomento e participação em editais especiais, tais como programa de apoio aos 

Biotérios da USP, FINEP e organização de Núcleos de Apoio a Pesquisa (NAPs); 

• Buscar apoio para o fortalecimento de grupos de pesquisa em fase de amadurecimento 

e consolidação; 

• Definir política/critérios de distribuição dos recursos financeiros destinados a pesquisa 

na EACH. 

 

Gestão de projetos  
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• Promover o desenvolvimento de pesquisa com caráter interdisciplinar através do 

estímulo da integração das diferentes áreas de pesquisa e docentes; 

• Apoiar o desenvolvimento de pesquisa nos programas nos diferentes níveis 

acadêmicos, tais como pré-IC, IC, mestrado, doutorado e pós-doutorado; 

• Dar continuidade na organização de eventos sobre ciência na EACH, tais como 

Semana da Ciência, e palestras na fronteira da ciência; 

• Avançar na organização do escritório FAPESP na EACH e criar escritório que poderá 

gerenciar projetos de qualquer agência de fomento; 

• Incentivar a cooperação internacional por meio de visitas e seminários de 

pesquisadores estrangeiros. Buscar auxílio para estas atividades em agências de 

fomento. 

• Buscar apoio em conjunto com a CPG para intercâmbio e mobilidade de pesquisadores 

nacionais e internacionais.  

 

Gestão de pessoas  

• Realizar uma divisão eficiente do trabalho a ser feito na CPq;   

• Facilitar a interlocução e a cooperação entre funcionários e docentes para o 

desenvolvimento das atividades da CPq; 

• Oferecer apoio aos funcionários para que desempenhem suas funções 

satisfatoriamente, e apoio aos docentes para que suas demandas sejam atendidas 

adequadamente; 

• Propiciar espaços para maior envolvimento e integração dos pós doutores com a 

comunidade de pesquisadores da EACH; 

• Participar, apoiando e atuando juntamente com a CPG, do processo de formação de 

mestres e doutores. 

 

Gestão da comunicação 

• Promover a divulgação científica interna através da ampliação do sistema de 

informação e coleta de dados de pesquisa permanente, da atualização das informações 
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do portal da CPq, acesso aos documentos gerados pelo colegiado e atividades que 

busquem a popularização da ciência, como por exemplo, feira de ciência; 

• Promover a divulgação científica externa através de ações junto à assessoria de 

imprensa, de estímulo às publicações em revistas de divulgação científica. Ampliar a 

participação da comunidade da EACH (docentes, funcionários e alunos) nas 

discussões que envolvem a pesquisa através de consultas e canais de acesso à CPq; 

• Realizar oficinas para utilização de áudio e vídeo na difusão da pesquisa EACH;  

• Produzir e divulgar Anuário da Pesquisa EACH; 

• Incentivar e divulgar oportunidades de bolsas de pesquisa; 

• Criar condições para discussão de questões contemporâneas da pesquisa no Brasil, 

incluindo o impacto da pesquisa na sociedade, a interdisciplinaridade, métricas em 

ciência, gestão de grupos de pesquisa, política científica brasileira; 

• Informar à Pró Reitoria de Pesquisa e outros órgãos da Reitoria sobre a situação das 

pesquisas na EACH, reafirmando seu potencial vanguardismo. 

 

 

A seguir, apresentamos um resumo acadêmico, profissional e administrativo dos candidatos. 
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Sobre o candidato Marcelo A. Nolasco 

Biólogo (UFSCar), doutor em Engenharia (USP) e pós-doutorado pela Universidade da 

California, Berkeley (EUA), é professor associado (nível 2). Na EACH foi membro da CPqPg 

(antiga Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação), tendo sido também um dos coordenadores 

do grupo de trabalho para elaboração da proposta de criação do PPg Sustentabilidade, 

aprovada na CAPES em 2012, inaugurando o primeiro doutorado na EACH. Foi o primeiro 

coordenador do novo programa de pós-graduação, presidente da CPG e membro do Conselho 

de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. Atualmente é representante (suplente) da 

categoria professores associados na Congregação e membro (titular) da Comissão de Pesquisa. 

Desenvolve pesquisa teórica e experimental no campo da ciência e tecnologia 

ambiental. Possui colaborações de pesquisa no Brasil  (UFC, UFBA, UFMS, UFPE, UFSM 

etc) e no exterior, incluindo as universidades de Columbia (NY, EUA), Lund (Suécia), TU 

Braunschweig (Alemanha), IHE (Delft, Holanda), UNAM (México) dentre outras, permitindo 

a mobilidade de alunos da pós-graduação a estes países. Lidera o GEPASS – Grupo de 

Pesquisa em Água, Saneamento e Sustentabilidade e no momento coordena um projeto de 

pesquisa apoiado pela FAPESP e outro com apoio do DAAD (Alemanha). É membro da 

International Water Association e da Sustainable Sanitation Alliance.  

   

Sobre a candidata Sylmara Lopes Gonçalves Dias 

Sylmara Dias é professora associada, docente do bacharelado em Gestão Ambiental 

nas disciplinas ‘Princípios de Administração’, ‘Elaboração e Análise de Projetos 

Socioambientais’, Resolução de Problemas IV e VI,  além das disciplinas do ciclo Básico 

Resolução de Problemas I e II; Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania. Na pós graduação é 

responsável na EACH pelas disciplinas ‘Sustentabilidade e Organizações” e Seminário 

Interdisciplinar em Sustentabilidade do PPg em Sustentabilidade (Me, Dr.). Foi ao longo dos 

últimos cinco anos, membra titular e suplente da CPq Comissão de Pesquisa, CCP do PPg 

Sustentabilidade, CoC do Ciclo Básico.  

Realiza pesquisas na área de Ciência Sociais Aplicadas com ênfase nas problemáticas 

ambientais urbanas. É pedagoga e graduada, mestra e doutora em Administração. Também é 

doutora em Ciências Ambientais. Atualmente é presidente da Associação Nacional de Pós-

Graduandos e Pesquisadores em Ambiente e Sociedade (ANPPAS), onde é diretora desde 

2012. Na Rede de Pesquisadores em Gestão Social (RGS) participa como conselheira e 

membro. A RGS é uma Rede composta por pesquisadores articulados em torno da produção 

e difusão de conhecimentos relacionados à gestão social. É membra da Rede Internacional de 

Estudos Sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, uma organização que  congrega, de maneira 

não hierarquizada, pesquisadores acadêmicos do Brasil, Argentina, Chile, México, Portugal, 

Espanha e Equador com interesse no estudo, pesquisa e ensino de questões, relacionadas ao 

meio ambiente e à sustentabilidade.    

 


