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A partir de nossa proposta de trabalho inicial, apresentada para candidatura à 

Presidência e Vice Presidência da CPq-EACH no exercício de fevereiro de 2018 a janeiro 

de 2020, buscamos destacar a seguir as ações implementadas durante nossa gestão. 

Dentro do escopo de ações sob responsabilidade direta da CPq-EACH, conforme 

constante no regimento da unidade, desenvolvemos uma gestão pautada nos princípios de 

diálogo, agilidade e transparência. 

A partir da premissa de excelência em pesquisa produzida na Universidade de São 

Paulo, buscamos atuar em prol de melhores condições para execução da pesquisa na 

unidade. A diversidade de linhas de pesquisa representada pelos membros componentes 

da CPq foi crucial para tomada de decisões em vários momentos durante nosso mandato, 

propondo debate de ideias e resultando em ações orientadas ao bem comum no âmbito da 

pesquisa e à promoção da interdisciplinaridade na unidade. A identidade de nossa gestão 

foi particularmente marcada por duas vertentes: 

1. Instauração de uma política de gestão do espaço físico direcionado à pesquisa; 

2. Promoção de evento científico de maior porte na unidade (Semana da Ciência). 

 

Política de gestão do espaço de pesquisa 

A política de gestão do espaço físico de pesquisa na unidade foi pautada em 

condução de um diagnóstico inicial (Censo de Grupos de Pesquisa, conduzido entre 

conduzido entre abril e maio de 2018), seguida de três ações: 

 Proposta de reformas para otimização da distribuição do espaço disponível 

para pesquisa junto à Direção da unidade (em execução a partir do final de 

maio de 2018); 



 Elaboração de diretrizes para gestão de espaço físico de pesquisa na unidade, 

incluindo revisão periódica da distribuição de infraestrutura pautada em 

critérios objetivos (aprovados na reunião da comissão em 22 de novembro de 

2019); 

 Construção de instrumento de coleta de dados on-line dos grupos de pesquisa 

para reavaliação periódica da concessão de espaço físico na unidade (em fase 

de finalização e pré-teste). 

 

Semana da Ciência EACH 

Partindo das ideias iniciais de realização de seminários interdisciplinares de 

pesquisa e condução de curso de escrita científica, apresentadas em nosso plano de ação 

para gestão da comissão, incorporamos propostas de vários membros da CPq para 

execução de um evento científico de maior porte, a Semana da Ciência de 2019. 

A proposta de evento interdisciplinar bienal foi delineada com base em sugestões 

dos membros da CPq, de forma a garantir robustez em termos de qualidade do conteúdo 

e diversidade temática de interesse transversal às linhas de pesquisa desenvolvidas pelos 

docentes e discentes da unidade. Buscou-se particularmente favorecer integração de 

pesquisadores em projetos de diferentes áreas de conhecimento e incentivar produção 

acadêmica de alta qualidade, assim como fomentar construção de propostas 

interdisciplinares para obtenção de recursos de pesquisa em agências de financiamento 

nacionais e estrangeiras. 

 

Outras atividades desenvolvidas 

Além das duas vertentes principais de atuação da presente gestão da Comissão de 

Pesquisa da EACH, outras ações foram implementadas para apoio à pesquisa, a saber: 

 Participação no processo decisório sobre orçamento anual da EACH: a partir 

de discussão com membros da comissão, propôs-se processo de elaboração 

do orçamento da pesquisa pautado em melhor definição dos itens passíveis de 

aquisição no contexto da unidade, assim como maior tempo de planejamento 

e negociação entre CPq, pesquisadores e Assistência Técnica Administrativa, 

favorecendo elaboração racional das demandas de pesquisa; 



 Discussão sobre ações para aperfeiçoamento da gestão de recursos da Reserva 

Técnica Institucional FAPESP (RTI): atualmente, a execução de recursos da 

RTI tem sido conduzida de forma descentralizada, a partir de 

responsabilização dos representantes das Comissões de Gestão dos Conjuntos 

Multidisciplinares de Pesquisa (CMP) pelo levantamento de demandas dos 

grupos de pesquisa sob sua coordenação. Em vista da ausência de 

planejamento prévio para uso dos recursos, isso tem resultado em demandas 

pulverizadas pela dificuldade de interlocução dentro dos próprios grupos 

componentes de cada CMP, além de imposição de prazos demasiadamente 

limitados para consulta aos pesquisadores sobre demandas de pesquisa; 

 Realização de reuniões específicas com Diretoria da unidade para resolução 

de demandas individuais e coletivas, especialmente demandas emergenciais 

resultantes de fatores extemporâneos (como problemas relativos ao 

funcionamento dos geradores) e ações em prol do cumprimento de 

requerimentos legais para garantia segurança no trabalho em espaços de 

pesquisa da EACH (como alocação de materiais de pesquisa em locais 

impróprios ou bloqueio de rotas de fuga de laboratórios). 

Considerando características peculiares das pesquisas em andamento na unidade, 

a deliberação sobre destinação de verbas e gestão da alocação de espaço físico aos grupos 

de pesquisa foi pautada em inúmeras reuniões em pequenos grupos, realizadas com 

convite extensivo aos pesquisadores interessados em cada tópico, em sua maioria com 

participação de membros representantes das Comissões de Gestão dos Conjuntos 

Multidisciplinares de Pesquisa, da Direção da EACH e funcionários responsáveis por 

setores chave para apoio à pesquisa. 

Por fim, gostaríamos de destacar participação da Presidência da Comissão de 

Pesquisa na definição do Projeto Acadêmico Institucional da EACH, assim como 

alinhamento do projeto em relação à pesquisa na Universidade de São Paulo, a partir de 

incorporação de orientações específicas da Pró Reitoria de Pesquisa. Assim, foram 

implementadas ações de incentivo a: 

 Incremento do número de pós-doutorandos na unidade: buscou-se agilizar 

processos de emissão de parecer para ingresso e finalização dos pós-

doutorandos, gerando facilidade de acesso à infraestrutura disponível; assim 



como apoiar a permanência dos pesquisadores na unidade via criação de 

espaço de trabalho destinado aos pós-doutorandos, pesquisadores 

colaboradores e pesquisadores visitantes (sala no terceiro andar do prédio I1); 

 Aumento da captação de fomentos para pesquisa: a partir de fortalecimento 

do Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP), a pesquisa da 

unidade tem captado cada vez mais recursos junto à FAPESP e demais 

agências de fomento, resultando em aumento do valor destinado à RTI ano a 

ano; 

 Expansão do número de convênios de pesquisa: procurou-se desburocratizar 

e incentivar o estabelecimento de convênios e termos de cooperação 

acadêmica com diversas organizações governamentais, científicas e não 

governamentais para consolidação de pesquisas de escopo nacional e 

internacional na EACH. 

Conforme proposto em nosso plano de trabalho inicial, “consideramos importante 

trabalhar em conjunto com instâncias superiores nos assuntos relativos à promoção da 

pesquisa em nossa unidade”, sendo assim, tivemos como prerrogativa geral da gestão da 

CPq uma atuação colaborativa com vistas à promoção de pesquisa de excelência na 

EACH. Acreditamos que nosso papel foi desempenhado a contento ao longo dos últimos 

dois anos, sendo assim, despedimo-nos dos cargos com satisfação pelas atividades 

realizadas e pelo dever cumprido. 
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