
 

 

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 26.03.2020, às 14h, reuniu-se 1 

ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, por vídeoconferência, sob a presidência do Profº. 2 

Drº. Marcelo Antunes Nolasco, tendo como secretários Erika R. Elias e Marcos Antonio Silva Lino.  A 3 

tabela seguinte indica os membros presentes à reunião. 4 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Marcelo Antunes Nolasco P Sylmara Lopes Francelino 
Gonçalves Dias 

P 

Membro Docente Felipe S. Chambergo  Carlos Molina Mendes P 

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 P Flavio Luiz Coutinho  

Membro Docente Fernando Jesús Carbayo Baz A Vacância  

Membro Docente Marcelo Vilela de Almeida P Cristiane Kerches da Silva Leite P 

Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha P Alessandro Hervaldo Nicolai Ré  

Membro Docente Valéria Cazetta A José Carlos Vaz P 

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. Marcelo Nolasco comunicou que, devido à situação atual, relativa à 8 

pandemia COVID-19,  a Fapesp prorrogou os prazos para prestação de contas de relatórios científicos e a Pró-9 

Reitoria de Pós-graduação também prorrogou os prazos para depósitos de qualificação, dissertações e teses 10 

por um período de seis meses. Com relação à Pró-Reitoria de Pesquisa, continuou o Prof. Nolasco, o indicativo 11 

é que as atividades sejam mantidas, desde que tomados os devidos cuidados, em especial no tocante aquelas 12 

que necessitam  da presença de funcionários, pesquisadores e docentes, Outro informe dado foi com relação 13 

ao Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa com Iniciativas de Ciência Cidadã, em que a 12 docentes da EACH 14 

se inscreveram via Sistema Atena. Um outro item comentado na reunião passada foi a necessidade de haver 15 

um representante para cada CMP, sendo que, após consulta, apenas o Prof. Mário Pedrazzoli se manifestou 16 

com relação ao CMP3 (Prédio A3).  17 

 18 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Prof. Alcazar informou que tem uma apresentação em slides 19 

sobre o software em desenvolvimento, referente ao espaço físico e grupos de pesquisa da unidade. O Prof. 20 

Alcazar adiantou que há limitações porque o software só faz contagem de pontos por grupos, ou seja, se dois 21 

pesquisadores do mesmo grupo publicam sobre o mesmo produto, a informação fica duplicada porque ainda 22 

não é feita essa discriminação. Mas, pelo menos já é feito o levantamento da produção de cada pesquisador e 23 

outras funções ainda serão desenvolvidas. O Prof. José Vaz pediu mais informações e o Prof. Alcazar explicou 24 

que na gestão anterior da Comissão de Pesquisa foi elaborado um questionário sobre o uso do espaço físico 25 

em relação à produção científica dos grupos da EACH, a partir de informações constantes nos currículos da 26 

Plataforma Lattes. O questionário foi distribuído aos docentes e a partir desse levantamento está sendo 27 

desenvolvido um software para organizar as informações. A Profa. Sylmara sugeriu que a apresentação dos 28 

resultados pelo Prof. Alcazar ocorra na próxima reunião com prévia disponibilização do material por e-mail e 29 

todos concordaram. Ainda com relação à representação dos CMPs, o Prof. José Vaz levantou a necessidade 30 

de verificar o grau de formalização, principalmente, com relação à regulamentação e, no caso do CMP1, foi 31 

constituído um conselho gestor. O Prof. Nolasco concordou que seria interessante fazer uma eleição de 32 

representantes. A Secretária Érika lembrou que a Portaria de 2015 que estipula o mandato de 2 anos para 33 

membros titulares e suplentes, havendo necessidade de eleições.  O Prof. Nolasco esclareceu, no caso do 34 

CMP3 o Prof. Mário Pedrazzoli se colocou à disposição para colaborar temporariamente não na posição de 35 



 

 

representante, até que a questão que seja discutida oportunamente no âmbito do CMP3. O Prof. Marcelo Vilela, 36 

justificou ausência na reunião passada e deu boas-vindas à nova gestão. A Profa. Sylmara reforçou a 37 

necessidade de boa condução das atividades de pesquisa com relação às limitações impostas pela situação de 38 

pandemia.  39 

PARTE II - Ordem do dia 40 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 77ª e 78ª Sessão Ordinária (enviadas por e-mail em 26/03/2020: Ata 41 

77 aprovada com 3 abstenções e Ata 78 aprovada com 4 abstenções. 42 

2.2 Eleição da categoria Docente para a CPq (inscrições para membro suplente até 06.04.2020): O Prof. 43 

Nolasco informou que essa vaga se refere ao fato de ter sido eleito como presidente tendo, pois, o Prof. Carbayo 44 

assumido a posição de membro titular e, dessa forma, ficou uma suplência vacante.  A Secretária Érika informou 45 

que alguns docentes se  já se inscreveram para concorrer.  46 

2.3 Dinâmica das atividades administrativas da CPq durante o período da pandemia COVID-19 e as 47 

orientações da USP: O Prof. Nolasco informou que o período é delicado e a orientação da Pró-Reitoria de 48 

Pesquisa é que as atividades sejam minimamente mantidas, sobretudo, por meio virtual, encaminhamento de 49 

documentação,  editais e reuniões estatutárias. A Secretária Érika informou que as atividades administrativas 50 

estão ocorrendo normalmente via homeoffice todos os dias. O Prof. Carlos Molina concordou que na medida do 51 

possível as atividades sejam mantidas em regime homeoffice para posterior reavaliação, mesma opinião do 52 

Prof. Helton Bíscaro. O Prof. Nolasco acrescentou que as atividades administrativas estão ocorrendo a contento 53 

por meio virtual, apesar das inúmeras dificuldades que a situação da pandemia impõe. A Profa. Sylmara solicitou 54 

que fosse decidido a manutenção do calendário de reuniões e todos concordaram em manter as reuniões 55 

mensais por meio virtual. 56 

2.4 Desenvolvimento de atividades presenciais de pesquisa nos laboratórios da EACH: alunos, 57 

funcionários e docentes: O Prof. Nolasco informou que os experimentos em laboratórios foram reduzidos, 58 

mas, não cessados, de modo que, serão seguidas as orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa. Acrescentou 59 

ainda que em algumas atividades experimentais levantou-se a necessidade de apoio técnico, após consulta 60 

solicitada pela direção, e foi elaborada uma escala de atividades presencias pelos técnicos, as quais em um 61 

caso ou outro poderia estar aquém das necessidades dos pesquisadores em relação à experimentos de 62 

pesquisa em andamento nos laboratórios.. A Secretária Érika informou que o funcionário Ernani fez um 63 

mapeamento junto aos funcionários com atividades nos laboratórios identificando os grupos de riscos. A Profa. 64 

Sylmara acrescentou que esse mapeamento foi feito de acordo com as necessidades específicas e infelizmente 65 

não houve cobertura de todas as lacunas, mas, como Comissão de Pesquisa, é necessário estar ciente e 66 

acompanhar cada caso. O Prof. Nolasco informou que cada caso será analisado entre a direção e as partes 67 

envolvidas. O Prof. José Vaz, acrescentou que embora a direção fique a cargo de mediar a relação entre as 68 

partes, seria interessante recomendar que conflitos entre pesquisa e disponibilidade de funcionários não sejam 69 

resolvidos de forma mandatória, tendo em vista a priorização do resguardo ou quarentena, mesma posição da 70 

Profa. Karla e do Prof. Carlos Molina. O Prof. Nolasco concordou com as colocações no sentido de minimizar 71 

as perdas e riscos e, em atendimento às orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa, sugeriu que as demandas 72 

sejam decididas caso a caso, resguardando a segurança dos funcionários, pesquisadores e docentes. O Prof. 73 

Carlos Molina, acrescentou que não cabe à Comissão de Pesquisa decidir se funcionário vai ou não à unidade, 74 

restando à Comissão recomendar à direção priorização dos cuidados necessários para situação.  75 

2.5 Comissão de Biossegurança: O Prof. Nolasco informou que a direção da EACH foi notificada pelo ICMBio 76 

que a Comissão de Biossegurança seria extinta em caso de permanência da inatividade. Dessa forma a diretora 77 

convocou uma reunião com as partes envolvidas: Profs. Mário Pedrazolli, Eutímio Gustavo, Luiz Andrioli e 78 

Marcelo Nolasco, representando a Comissão de Pesquisa. Na ocasião ficou decidido a confecção da ata da 79 

última reunião e do cronograma de atividades relativas aos laboratórios que trabalham com organismos 80 

geneticamente modificados. Além disso, a Comissão de Pesquisa foi convidada a participar das reuniões 81 

semestrais da Comissão de Biossegurança e acompanhar as atividades para sua regular ativação já em 2020, 82 



 

 

além de deliberar sobre os relatórios que serão encaminhados ao ICMBio. O Prof. Nolasco, também levantou a 83 

possibilidade de convite de representante da Comissão de Biossegurança para participação nas reuniões da 84 

Comissão de Pesquisa. A Secretária Érika esclareceu que pode haver convite para participação pontual, mas, 85 

não eleição como membro cativo.   86 

2.6 RTI FAPESP 2020: O Prof. Nolasco informou sobre comunicado da direção no sentido de esclarecer que 87 

em anos anteriores foram solicitados itens básicos não condizentes com a finalidade da verba. A direção 88 

solicitou, ainda, seja priorizado uso da verba com material de infraestrutura de pesquisa. O Prof. Nolasco 89 

esclareceu à Profa. Sylmara que ainda esse ano serão discutidos critérios e prioridades para melhor distribuição 90 

dos recursos da reserva técnica, a exemplo de reformas e ampliação dos espaços de pesquisa. O Prof. José 91 

Vaz, expôs a necessidade de já planejar um mapeamento das demandas, até mesmo por um subgrupo da 92 

Comissão de Pesquisa. O Prof. Helton esclareceu que as verbas normalmente são distribuídas 93 

proporcionalmente aos CMPs de acordo com critérios da Fapesp, então é necessário avaliar como será feita a 94 

distribuição para evitar conflitos, mesma posição do Prof. Carlos Molina. A Profa. Karla acrescentou ainda que 95 

é necessário discriminar os itens que não serão aceitos para melhor direcionar as demandas dos CMPs. O Prof. 96 

Nolasco concordou com as colocações dos membros que serão oportunamente discutidas e encaminhadas pela 97 

Comissão de Pesquisa. Os Profs. Carlos Molina e Sylmara se colocaram à disposição, juntamente, com o Prof. 98 

Marcelo Nolasco, como subcomissão, para oportunamente conversar com a direção sobre a definição de 99 

critérios relativos à RTI e posterior discussão na Comissão de Pesquisa. 100 

2.7 Iniciação Científica e o Sistema Atena: O Prof. Nolasco informou que a reunião do Conselho de Pesquisa, 101 

quando seriam discutidos os Editais de Iniciação Científica, foi cancelada, mas, o Pró-Reitor solicitou aprovação 102 

ad referendum das minutas. E como não houve alterações de conteúdo em relação aos Editais do ano passado, 103 

as minutas foram aprovadas ad referendum pela presidência. Com relação à questão de cadastro das iniciações 104 

no Sistema Atena, o Prof. Nolasco expôs a necessidade de cadastro de todas as iniciações no Sistema Atena, 105 

independente do fomento, para melhor visualização do montante de pesquisa realizada na EACH. A Secretária 106 

Érika esclareceu que esse procedimento fica a critério de cada docente. O Prof. Nolasco acrescentou a 107 

necessidade de recomendação aos docentes para que façam a formalização no Sistema Atena. Profa. Sylmara 108 

indagou se existe uma subcomissão de iniciação. A Secretária Érica esclareceu que esse grupo de trabalho foi 109 

formado na última reunião pelos Profs. José Alcazar e Flávio Coutinho e a inserção do projeto no sistema ocorre 110 

pelo próprio docente para posterior aprovação por parecerista, caso não haja termo de outorga. Esse grupo de 111 

trabalho ficaria, a princípio, responsável por indicar pareceristas. Os Profs. Alcazar, Sylmara e Vaz sugeriram 112 

que casos em que haja termo de outorga expedido por instituição de fomento dispensem parecerista e todos 113 

concordaram. 114 

2.8 Solicitação da criação do grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Economia e Políticas Públicas 115 

(NEEPP), solicitado pelo Professor André Gal Mountian: aprovado por todos os membros, segundo 116 

recomendação favorável do parecerista.  117 

2.9 Renovação do Grupo de Pesquisa sob liderança da Profa. Gislene Aparecida dos Santos: aprovado 118 

ad referendum pelo presidente, por tratar-se de renovação do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas para 119 

Inclusão Social, em atividade, com recomendação favorável do parecerista. Todos os membros concordaram. 120 

2.10 Solicitação de cadastro de novo pós-doutorado Giselle Helena Tavares sob supervisão do Prof. 121 

Ricardo Ricci Uvinha: Após leitura do parecer pelo Secretário Marcos, foi aprovado pelos membros, segundo 122 

recomendação favorável do parecerista.  123 

Por último a Secretária Érika informou que não houve inscritos para o International Prize for Biology 2020. 124 

 125 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta 126 

reunião. Para constar, eu, Marcos Antonio Silva Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 127 

assinada por mim e pelo Sr. Presidente. 128 


