
 

 

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 21.11.2019, às 09:30, reuniu-se 1 

ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, na Sala de Reuniões das Comissões Estatutárias, 2 

sob a presidência do Profº. Drº. Cássio de Miranda Meira Junior, tendo como secretária Erika R. Elias. A 3 

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 P Carlos Molina Mendes  

Membro Docente Flavia Mori Sarti P   

Membro Docente Helton H. Bíscaro A 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 A 

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 informou que, como essa seria provavelmente a última 8 

reunião do seu mandato, faria um breve relato das contribuições de sua gestão, citando: a gestão de espaços 9 

físicos; a criação do primeiro censo de grupos de pesquisa e do formulário de avaliação para 10 

manutenção/redistribuição de espaços de pesquisa (incluindo pedido que a próxima gestão aplique o 11 

formulário); o sucesso da Semana da Ciência 2019 (esperando que o evento ocorra novamente em 2021); o 12 

diálogo entre o setor financeiro e a direção da EACH com relação à distribuição da RTI e a organização em 13 

CMP's (muito importante para agilidade no uso de recursos da unidade); o auxílio no projeto acadêmico da 14 

unidade, onde trabalhou em conjunto com a direção com relação à Pesquisa (incluindo criação das salas de 15 

pós-doutorandos e pós-graduandos); entre outros. Profª.Flávia informou que compareceu na reunião de 16 

planejamento geral e orçamentário e que, basicamente, foi feita uma síntese da gestão central até hoje, incluindo 17 

apresentação de resultados e agradecimentos, além de poucas questões levantadas por um grupo de pessoas. 18 

Agradeceu a parceria com o Prof. Cássio e comprometeu-se a finalizar o relatório de gestão para 19 

encaminhamento aos membros da CPq antes de envio para Congregação. Érika agradeceu pelos dois anos de 20 

mandato do Cássio e da Flávia, ressaltando o ambiente tranquilo e o clima amistoso. Prof. Cássio agradeceu a 21 

participação de todos os membros da comissão durante os dois anos, aos secretários Marcos e Érika e ao 22 

Líndon, por todo auxílio com o escritório FAPESP. 23 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Prof. Alcazar comentou sobre o andamento do formulário de 24 

avaliação e atualizações de espaço físico; a extração do CV Lattes está sendo trabalhosa e possui certas 25 

limitações quanto à coleta das informações, além dos alunos serem do primeiro ano e terem pouca experiência, 26 

mas o Prof. Luciano Digiampietri está dando um suporte a esse primeiro protótipo. Profª.Flávia acredita que a 27 

produção seja um dos pontos mais importantes para ser captado, dado o trabalho que gera aos líderes de grupo, 28 

sendo produção artística e técnica posteriormente contemplados. Prof. Felipe agradeceu ao Cássio e à Flavia 29 

pelo período que conduziram a comissão, ressaltando a dificuldade de fazer pesquisa e das agências de 30 

fomento, e se eleito, pretende dar continuidade aos trabalhos. 31 

PARTE II - Ordem do dia 32 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 76ª Sessão Ordinária: Ata aprovada com uma abstenção. 33 



 

 

2.2 Edital do Programa de Atração e Retenção de Talentos PART- Informe Érika alertou que a CPq enviou 34 

email informando que a PRP não possui data exata de divulgação dos resultados, mas será enviado email assim 35 

que a informação for divulgada. 36 

2.3 Etapa Internacional SIICUSP- Informe Érika informou que enviou uma solicitação para PRP informar o 37 

resultado dos alunos da EACH, uma vez que a divulgação foi feita informando os alunos da USP em geral. 38 

2.4 Edital de seleção de propostas para distribuição de cargos docentes- Informe A funcionária Erika 39 

divulgou na lista dos docentes dia 31.10.2019 o Edital, e por enquanto não recebeu propostas. 40 

2.5 Planejamento orçamentário Exercício 2020- deliberação O Prof° Cássio explicou que recebeu um email 41 

do financeiro com solicitações das demandas da CPq para orçamento de 2020, tendo um período curto para 42 

trazer para reunião e enviar propostas. Foi negociada uma nova data com a funcionária Marisa e enviada para 43 

o setor financeiro. As solicitações encaminhadas nas planilhas estavam incompletas e, no CTA, destacaram 44 

necessidade de complementação das planilhas e a Marisa informou que as solicitações da Comissão de 45 

Pesquisa foram reprovadas. Dados dos CMP2 e CMP4 estavam ok, mas dados dos CMP1 e CMP3 estavam 46 

incompletos, pois faltavam preços e/ou justificativas para aquisição de itens. O Prof. Cássio observou que a 47 

diretoria está incomodada com tipos de pedidos via CPq feitos pelos CMP's, o que tem pulverizado as 48 

demandas. A Prof. Monica tem sido categórica em dizer que a próxima RTI precisará ser revista para contemplar 49 

pedidos de infraestrutura e manutenção coletivos, beneficiando um maior número de pessoas. 50 

Ficou decidido, no último CTA, que cada comissão possui 12.000,00 para 2020 (nossas planilhas ficaram em 51 

90 mil reais) e a CPq tem até 20/01/2020 para enviar uma planilha com possíveis gastos previstos, sendo 52 

execução da verba prevista até julho de 2020. Prof. Cássio informou que desejaria que a próxima gestão 53 

definisse o uso dessa verba, dado que é pouco recomendável que uma gestão em finalização defina usos de 54 

verbas futuras.Profª. Flávia acrescenta que, no primeiro ano, a verba foi utilizada para reforma e montagem da 55 

sala dos pós-doutorandos e pós-graduandos, além de adequação de outros espaços de pesquisa de uso 56 

coletivo. Profª. Flávia diz que recebeu um email do Prof. Cássio sobre planejamento orçamentário de 2020, 57 

vindo do Financeiro, tendo questionado qual seria o valor global envolvido, limite de gasto com determinados 58 

itens, forma de direcionamento dos gastos (tipo de despesa, tipos de itens, etc.) e não recebeu resposta 59 

nenhuma  até a penúltima reunião da CPq, onde a Marisa foi chamada e participou de uma sessão de questões 60 

sobre tipo de despesa a ser incluída no planejamento, ao que ela respondeu que seriam despesas de consumo 61 

preferencialmente, que são despesas pulverizadas, exatamente o contrário do que a direção quer executar. 62 

Então, o ideal seria a direção combinar melhor com o financeiro quais são as diretrizes de despesas com verbas 63 

das comissões, RTI e demais, de forma única, clara e objetiva, lembrando que, no ano passado, a verba foi 64 

utilizada para Semana da Ciência (evento coletivo), sendo pulverizada como despesa de consumo devido ao 65 

fato de ser a realização de um evento, embora seja de cunho coletivo. A Profª. Flávia questionou que verba era 66 

essa que estava sendo analisada e não teve retorno, pois poderia ser a verba da comissão (concessão da 67 

direção para CPq), ou a verba da EACH em geral (planejamento orçamentário), ou ainda uso de RTI e outras 68 

verbas. Professora sugere que, se a CPq não é bem-vinda para essa colaboração na organização de verbas de 69 

pesquisa, o ideal é que a tramitação e o diálogo ocorram diretamente entre o financeiro e os CMP's. Por outro 70 

lado, quanto à verba da CPq de 12.000,00, a Profª. acha ruim decidir o que será feito, uma vez que a gestão 71 

esta sendo modificada no início de 2020. Prof. Cássio reforça a mesma opinião da Profª. Flávia e acrescenta 72 

que a diretora solicitou uma planilha com indicações de impactos causados pela falta de energia no A3 e pediu 73 

ajuda ao Prof. Marcelo Nolasco e técnicos do A3 e da Profª.Tânia Viel e elaboraram uma lista totalizando 232 74 

mil reais, fora os danos incalculáveis e a diretora comentou que incluíram até um ar condicionado que já estava 75 

quebrado anteriormente, ou seja, não há credibilidade total das solicitações do CMP junto à diretoria e financeiro, 76 

o que a próxima gestão precisa tentar modificar. O CMP 3, para o Prof. Cássio, é o mais complexo, pois não 77 

possui líder e suplente no momento e há problemas na organização. Prof. Cássio sugere que não seja enviada 78 

a solicitação da CPq até dia 20/01/2020 e que seja comunicado à direção que a CPq resolveu aguardar até o 79 

próximo Presidente e suplente. Profª. Valéria reforça que a próxima gestão traga a funcionária Marisa e diretora 80 



 

 

para conversar na Comissão, pois está inviável fazer pesquisa na EACH. Ressalta que a Marisa não ajudou 81 

quando compareceu em nossa reunião, nova chapa precisa dialogar com o Financeiro e direção; Professores 82 

Cássio e Flávia avançaram, mas a informação passada pelo Financeiro não tem sido suficiente para tomada de 83 

decisão; além da necessidade de documentar todos os registros através das atas devido às contradições. Prof. 84 

Felipe acredita que há mal entendimento com relação à verba destinadas às comissões. A Unidade cede parte 85 

de seu orçamento para o funcionamento das Comissões e esse recurso é pequeno. Prof. lembra que o pessoal 86 

do A3 solicita acesso ao almoxarifado para pedir materiais de escritório, entre outros. Ele concorda que o ideal 87 

seria a nova gestão organizar a utilização do uso dessa verba. Profª. Flávia menciona que sabe que usualmente 88 

não há verba específica para as Comissões nas outras unidades, a não ser para funcionamento usual; mas o 89 

email recebido era sobre participação do planejamento financeiro da unidade e essa intervenção deve ser 90 

organizada, através de manuais e instruções, mas sem informações fica muito complicado tomar decisões. 91 

Cássio informou que a RTI do ano de 2020 será de aproximadamente meio milhão de reais e, como será 92 

volumosa, diretora informou que a CPq terá condições de dar conta da planilha enviada com as solicitações da 93 

Comissão e o orçamento da Unidade será de pouco mais de um milhão. Profª. Valéria sugere que a Comissão 94 

já organize suas solicitações a partir das planilhas consolidadas para facilitar o andamento, Profª.Flávia lembrou 95 

que o funcionário Líndon auxilia diretamente na execução da RTI, facilitando o andamento das coisas. Prof. 96 

Cássio solicitou que votassem quanto à renegociação da data do uso da verba da CPq com os novos eleitos da 97 

Comissão e todos concordaram. Érika pediu que já deixassem como uma segunda possibilidade de utilização 98 

dessa verba e todos concordam na utilização da verba para o Evento Semana da Ciência. 99 

2. Justificativa do Prof. Flávio Pires para ausência de inscrição do bolsista PIBIC no SIICUSP- deliberação 100 

Profª. Flávia leu documentos informando que um aluno do Prof. Flávio realizou PIBIC e, por não ser aluno da 101 

USP, não possui email institucional, argumentando que não recebeu emails divulgados nas listas da unidade; 102 

assim, finalizou a Iniciação, mas não realizou inscrição no SIICUSP; o que gerou pendência para o aluno (que 103 

não encerrou o vínculo) e para o docente (que fica com a pendência para 2020, impossibilitando-o de concorrer 104 

ao próximo PIBIC). Prof. Flávio pediu que a solicitação de reconsideração sobre a pendência seja encaminhada 105 

para PRP, para que ele não sofra a punição para 2020. Retirou-se de pauta o assunto, pois a forma de 106 

apresentação do pedido para PRP deve ser bem elaborada para dar argumentos à justificativa, e será 107 

conversado com o professor Flávio para que mude a justificativa e possa se encaminhar a tentativa para a PRP 108 

de anular a pendência para o próximo ano. 109 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 110 

reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim 111 

e pelo Sr. Presidente. 112 


