
1 ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 20.02.2020, às 14h, reuniu-se
2 ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, na Sala de Reuniões das Comissões
3 Estatutárias, sob a presidência do Profº. Drº. Marcelo Antunes Nolasco, tendo como secretária Erika R.
4 Elias. A tabela seguinte indica os membros presentes à reunião.

Representação Titulares Presença Suplentes Presença
Presidência da CPq Marcelo Antunes Nolasco P
Membro Docente Felipe S. Chambergo Carlos Molina Mendes
Membro Docente Helton H. Bíscaro P João Paulo P. Marcicano
Membro Docente José de Jesus Perez Alcazar P Camilo Rodrigues Neto
Membro Docente Karla Roberta P. S. Lima A Flavio Luiz Coutinho P
Membro Docente Marcelo Antunes Nolasco - Fernando Jesús Carbayo Baz P
Membro Docente Marcelo Vilela de Almeida A Cristiane Kerches da Silva Leite A
Membro Docente Sylmara Dias P
Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha A Alessandro Hervaldo Nicolai Ré
Membro Docente Valéria Cazetta A José Carlos Vaz A
Membro Discente Vacância Vacância

5  Como há número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão.
6
7 PARTE I- Expediente
8 1.1 Manifestação da Presidência: O Prof. Marcelo Nolasco agradeceu pela parceria com a Profª Sylmara e
9 está muito honrado como novo presidente da Comissão. Verificou se algum membro gostaria de incluir algum
10 item na pauta, mas, não foi necessário. O presidente informou que durante a reunião do CTA questionou a
11 verba de 12 mil das Comissões e o Prof. Ricardo lembrou que foi determinado em anos anteriores, durante o
12 CTA; mas o Prof. Nolasco acredita que negociar o valor seria algo interessante para o futuro. Profª.Sylmara
13 complementou que é necessário analisar o cenário de orçamento e outra possibilidade seria juntar com outras
14 comissões para aumentar e utilizar essa verba. Prof. Carbayo acredita que deve ser verificado o uso dessa
15 verba nos anos anteriores para ter uma referência concreta. A Profª. Fátima (CPG) procurou Prof. Marcelo
16 para conversar sobre o sistema gerador de sites e, segundo ela, o atual sistema estaria funcionando
17 parcialmente ou não funcionando; Prof. Helton complementou que realmente o acesso está difícil e o Prof.
18 Marcelo conversou com o Prof. Luciano Araújo, que confirmou que o sistema está obsoleto e não é mais
19 compatível com os programas atuais e o Presidente da CPq entrou em contato com a empresa responsável
20 solicitando uma atualização das informações e um orçamento com atualização do sistema (sem perder tudo o
21 que foi feito no passado) ou um novo pacote começando do zero. Prof. Helton acredita que seria necessário
22 uma divulgação desse sistema para um resultado satisfatório. Profª. Sylmara ressaltou que precisamos
23 divulgar nossas pesquisas através de um canal de comunicação e verificar as possibilidades. Prof. Flávio ficou
24 responsável por verificar, através de uma avaliação técnica, se é possível dar continuidade aos trabalhos do
25 sistema gerador e conversar com a Empresa Junior para verificar outras possibilidades. Prof. Marcelo lembrou
26 da importância da criação de novos grupos de trabalho e informou que alguns professores que não são da
27 Comissão se colocaram à disposição para ajudar no que for necessário, como os professores Marcelo
28 Fantinato e Mario Pedrazzoli. Prof. Marcelo fez um breve relato de seu plano de trabalho com a Profª. Sylmara
29 para essa gestão, ressaltando que é interessante trabalhar em parceria com a Imprensa para maior
30 divulgação/ impacto/ repercussão das pesquisas realizadas na EACH e na USP, além de fortalecer nossa
31 comunicação com outras instâncias USP (complementou profª. Sylmara) e solicitou que a Érika
32 compartilhasse na lista de membros da CPq o documento completo. Prof. Nolasco também informou que a
33 funcionária Érika deseja sair da Comissão, mas há interesse para que continue por mais uns meses para
34 auxiliar na continuação dos trabalhos. Érika informou que ficará nesse início de gestão, mas que estará
35 sempre à disposição. Profª Sylmara disse que há muitas atividades propostas e a serem construídas ao longo
36 da gestão, mas será necessário verificar as prioridades, além de dar continuidade aos trabalhos já realizados
37 na CPq para seguir em frente.
38



39 1.2 Manifestação dos membros da Comissão Prof. Alcazar comentou sobre o andamento do software, que
40 está em fase de teste e os CV lattes dos pesquisadores estão sendo baixados para elaborar um relatório
41 detalhado dos grupos de pesquisa. No momento estão utilizando o "Qualis" para captar e obter um indicador,
42 pois, o fator de impacto não está sendo usado. Os alunos bolsistas PUB estão trabalhando nesse projeto.
43 Essa proposta iniciou-se durante o mandato dos professores Cássio e Flávia com a motivação do espaço
44 físico e agora precisará ser discutido como será apresentado o resultado. Prof. Alcazar apresentará o
45 resultado parcial do software na próxima reunião. Prof. Fernando Carbayo informou que há um ano existiu um
46 remanejamento do espaço físico do A3 e conversando com a diretora, ele soube que há pendências (como
47 instalações hidráulicas e elétricas) que precisam ser verificadas e encaminhadas. Prof. Eutímio Gustavo e
48 Prof. Leonardo não possuem espaço de pesquisa até o momento. Prof. Fernando pede para que a Comissão
49 auxilie na resolução dos problemas de infraestrutura. Prof. Helton propõe que a CPq verifique as demandas
50 pendentes e que o A3 defina um líder para representá-lo. Decidem que o Prof. Fernando irá representar a CPq
51 em uma reunião com Profª. Mônica, Prof. Eutímio e Prof. Leonardo e o Prof. Nolasco irá entrar em contato
52 com os membros do A3 para a escolha de um líder.
53
54 PARTE II - Ordem do dia
55 2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 77ª Sessão Ordinária: Retirado de pauta, uma vez que a maioria dos
56 membros presentes na reunião passada não estavam presentes nessa reunião.
57 2.2 Convênio firmado entre a EACH e FE com UNIOESTE- Informe Érika informou que o parecer foi
58 elaborado em dezembro pelo Prof. Cássio, uma vez que os convênios chegavam diretamente para que ele
59 analisasse via sistema, pois era o presidente da CPq. O prof. Nolasco leu o parecer que aprovou o convênio e
60 todos os membros estiveram de acordo.
61 2.3 Lançamento do repositório de dados científicos da USP- Informe Prof. Marcelo informou que a
62 plataforma do repositório de dados científicos da USP está disponível, quem coordena é a STI e há um
63 manual de instruções e a Érika enviou o email informativo em dezembro, mas enviará novamente.
64 2.4 Resultado Edital PART A funcionária Erika divulgou o resultado nas listas oficiais e os novos docentes
65 serão contratados no início de março; sendo que 3 dos contemplados são da EACH e 3 professores externos
66 darão aula na EACH.
67 2.5 Editais de bolsas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM- CNPq 2019/ 2020 A Érika informou que o Edital foi enviado
68 pela PRP para ser analisado antes da divulgação oficial e solicitou que todos os membros verifiquem e
69 recomendem mudanças, se julgarem necessário.
70 2.6 Definição do uso da verba da Comissão de Pesquisa 2020 Prof. Nolasco sugeriu a possibilidade do
71 aumento dessa verba para 2021, além da opção de se unir as outras comissões estatutárias para aumentá-la
72 e informou que precisa ser definido com urgência o uso da verba deste ano. Discutiram e sugeriram algumas
73 alternativas, definindo utilizar a verba para realização de "minicursos e seminários de escrita científica para
74 formação complementar da comunidade EACH-USP". A Érika irá encaminhar essa definição para
75 conhecimento do setor financeiro e da direção. Será preciso formar um grupo de trabalho para detalhamento
76 desta proposta.
77 2.7 Novas solicitações de Pesquisador colaborador: Carla da Silva Batista e Samia Nascimento
78 Sulaiman A pesquisadora colaboradora Carla da Silva Batista irá desenvolver sua pesquisa com o Prof. Flávio
79 Pires e o parecer emitido pelo Prof. Fernando Henrique Magalhães foi favorável. A pesquisadora Samia
80 Nascimento Sulamain irá trabalhar com o Prof. Paulo Sinisgalli e o parecer emitido pela Prof. Sylmara Dias foi
81 favorável. Feito um breve resumo de cada caso, os membros aprovaram as decisões por unanimidade.
82 2.8 Criação de grupos de trabalho para: Iniciação Científica, Pós-Doutorandos e pesquisadores
83 colaboradores Criaram o GT de pós-doc e pesquisador colaborador composto pelos professores Marcelo
84 Nolasco e Helton Bíscaro e o GT de Iniciação Científica com os professores José Alcazar e Flávio Coutinho.
85 2.9 Definição do calendário de reuniões CPq- 1º semestre 2020 A funcionária Érika enviará um Doodle
86 para que os membros verifiquem se preferem terças ou quintas-feiras e o horário das 10 ou 14 horas.
87
88



89 ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta
90 reunião. Para constar, eu, Érika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por
91 mim e pelo Sr. Presidente.


