
 

 

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 28.05.2020, às 14h, reuniu-se 113 

ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, por vídeoconferência, sob a presidência da Profª. 114 

Drª. Sylmara Gonçalves Dias, tendo como secretária Erika R. Elias. A tabela seguinte indica os membros 115 

presentes à reunião. 116 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Marcelo Antunes Nolasco A   

Vice da CPq Sylmara L. F. Gonçalves Dias P   

Membro Docente Felipe S. Chambergo A Carlos Molina Mendes 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 Fernando Jesús Carbayo Baz P Sirlene Maria da Costa P 

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 A José Carlos Vaz P 

Membro Discente Vacância  Vacância  

 Como há número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 117 

 118 

PARTE I- Expediente 119 

1.1 Manifestação da Presidência: Professora Sylmara agradeceu a presença de todos, incluindo os 120 

convidados, Professores Cássio e Sarajane e justifivou a ausência do Prof. Marcelo. Prof. Cássio resumiu o 121 

histórico de acontecimentos até chegar no software que está sendo criado atualmente. Relatou que 122 

primeiramente foi realizado o Censo de Grupos de Pesquisa da EACH no início de sua gestão, em 2018, com o 123 

auxílio de todos os membros da CPq, com o intuito de documentar e identificar todos os grupos existentes. O 124 

segundo passo foi a discussão do critério que deveria ser utilizado. Em setembro de 2018, o Prof. Cássio Meira 125 

e Profª Flávia Mori fizeram uma primeira versão do documento. As professoras Cristiane Kerches e Valeria 126 

Cazetta auxiliaram quanto a aperfeiçoar o documento com base nos debates realizados nas reuniões da CPq e 127 

depois foi discutido esse documento em nova reunião. Em seguida, foi divulgada consulta na lista dos docentes  128 

no final de 2018 e início de 2019 esta versão. Em fevereiro de 2019 havia um novo documento, incluindo as 129 

sugestões de alguns professores, entre eles Adriana Tufaile, Luis Schiesari, Jorge Machado e Anna Karenina. 130 

Nesta reunião, o documento final foi aprovado após discussões e alterações. A partir daí, o prof. Alcazar liderou 131 

a elaboração do formulário eletrônico (juntamente com alguns alunos bolsistas PUB). O formulário foi  132 

preenchido pelos líderes dos grupos de pesquisa a fim de obter os dados para  regulamentação sobre o uso do 133 

espaço físico na EACH. O Prof. Alcazar informou que o software está em faze de finalização, todos dados do cv 134 

lattes já foram extraídos. A Profª. Sylmara questionou se a regulamentação do uso do espaço físico foi utilizada 135 

em algum caso de cessão de novo espaço para pesquisa. O Prof. Cássio explicou que os espaços novos foram 136 

resolvidos entre Flávia, Cássio, diretoria e o professor interessado. A regulamentação não foi utilizada porque 137 

não tinham o parâmetro geral até aquele momento. Também pontuou que o único professor que não foi alocado 138 

em nenhum espaço foi o Prof. Eutímio Gustavo. O documento aprovado em CTA foi fruto de muita discussão e 139 

muitos dos membros atuais participaram da elaboração desse documento. Sem mais, todos agradeceram a 140 

presença do Prof. Cássio e ele saiu da reunião. Um informe geral da Profª. Sylmara foi sobre a reunião dos 141 

dirigentes no dia anterior e informou que a Profª. Mônica enviou os slides que a PRP apresentou durante a 142 

reunião. Oficialmente não fomos comunicados sobre as deliberações, mas o que está sendo discutido é como 143 

iremos voltar às atividades presenciais. As unidades possuem certa autonomia para a retomada das atividades 144 

e a Reitoria dá sinais de que haverá uma demanda imediata para enviarmos o plano de retomada da pesquisa 145 

de nossa unidade. Profª. Sylmara também informou sobre uma reunião do GT com os CMP’s (GT formado pelos 146 

professores Carlos Molina, Sylmara Dias e Marcelo Nolasco); onde os líderes ficaram responsáveis em trazer a 147 

demanda de cada um dos seus grupos para a reunião da Comissão. Prof. Vaz informou que fez uma lista das 148 

demandas e descreveu resumidamente os problemas enfrentados pelo CMP1. Dividiu-se as demandas em: 149 

manutenção, segurança, melhoria da condição do espaço e ampliação de capacidade. Ressaltou que precisará 150 



 

 

ficar muito claro qual será o critério a ser estabelecido esse ano para utilização do recurso. Profª. Sarajane 151 

explicou que pelo CMP2, levou o assunto para os representantes de cada laboratório e nessa discussão cada 152 

professor passou sua demanda. Ela lembrou que relatou na reunião com os CMP’s e GT que a rede elétrica 153 

atrapalhava um pouco, mas conversando com os pesquisadores, disseram que sentem-se confortáveis com os 154 

nobreaks. Ela enviou uma primeira versão da lista de demandas para o Prof. Molina. Segundo ponto importante 155 

é o problema da manutenção de aparelhos condicionadores de ar e há problemas para essa manutenção mas 156 

não sabe qual seria o mecanismo para implementar um acordo ou contrato para manter esse serviço em ordem, 157 

que obviamente não será suprida pela RTI, mas gostaria de deixar a CPq ciente. E uma dúvida que surgiu foi 158 

se com a verba RTI é possível comprar ou contratar serviço de processamento computacional em nuvem e há 159 

uma discussão entre os professores se compensa ou não, consultaram o Lindon e aguardam retorno da 160 

FAPESP.  Prof. Molina comentou do equipamento de controle de acesso para portas e gostaria de saber sobre 161 

essa urgência e a Profª. Sarajane informou que apenas dois laboratórios não possuem e solicitaram, mas não 162 

sabe se informar se há urgência. Respondendo alguns questionamentos da Prof. Sylmara, a Prof. Sarajane 163 

respondeu que não foi feita lista de priorização, basicamente o CMP 2 tem 4 laboratórios muito próximos em 164 

termos de interesse e 4 ou 5 um pouco divergentes. Por isso, acredita que uma pequena pulverização dos 165 

pedidos irá acontecer. Profª. Sylmara solicitou que se organize essa demanda em categorias, para padronizar 166 

como as solicitações do Prof. Vaz, que acrescentou que usem planilha única para demandas dos 4 Cmp’s. Em 167 

seguida, pelo CMP 3, Prof. Fernando lembrou que queria saber qual o valor da verba de 2020 e se o CMP3 teria 168 

alguma porção desse valor na reunião passada, mas não teve retorno. Ele não fez consulta mas recebeu 169 

propostas. Prof. Schiesari sugeriu a reforma do CMP3 e Prof. Ribamar sugeriu consertar a rede elétrica do 170 

CMP3, mas após a reunião ele consultará e solicitará que todos os professores enviem suas demandas. E o 171 

CMP4, através do Prof. Ervilha, informou que conversou com o grupo e dois itens seriam importantes para todos: 172 

reforma de ampliação de mezanino e problemas com segurança, como fechadura que não funciona. Ressaltou 173 

que é importante saber quando e quanto vem para o CMP4, além da forma de distribuição da verba. Prof. Vaz 174 

acredita que seja importante uma reunião com a Infraestrutura para apoio a eventuais orçamentos com valores 175 

estimados, além de verificar se eles possuem demandas para apresentar. Profª. Sylmara sugere que se 176 

organizem o levantamento das demandas dos Cmp’s e solicitem uma conversa com os funcionários da Infra 177 

para alinhas as informações. O prazo para encaminhar esse orçamento é aproximadamente julho. Prof. 178 

Fernando acrescentou que o Prof. Chiessi solicitou melhorar o sistema emergencial do fornecimento de energia 179 

elétrica, pois o gerador nem sempre funciona adequadamente. Prof. Molina sugeriu que pela falta de recursos 180 

e tempo, já reduzam esses 4 critérios criados pelo Vaz para 2. Prof. Sarajane ficou receosa em estabelecer 181 

apenas dois. Prof. Ulysses também acredita que não seria o ideal priorizar por categorias, pois cada CMP tem 182 

suas peculiaridades. Prof. Molina lembrou que a Comissão precisa estabelecer critérios e sempre haverá grupos 183 

mais e menos favorecidos. Prof. Ulysses sugeriu que um critério possível é distribuir proporcionalmente para 184 

cada CMP que captou recursos, mas Profª. Sylmara disse que a verba está muito concentrada em dois 185 

pesquisadores. Prof. Carbayo acredita que inicialmente deveria ser apenas traçadas as diretrizes para utilização 186 

da verba. Prof. Vaz recordou que já foram utilizados vários modelos para estabelecer o uso dessa verba. As 187 

diretrizes partem da CPq, a partir de uma solicitação da direção que já vem de alguns anos e não há um padrão 188 

histórico, depende do momento, do valor, do ano, da direção, sendo variável e flexível. Prof. Molina resume as 189 

propostas levantadas na reunião, onde incluiria esperar mais uma semana até uma decisão e os critérios 190 

sugeridos: divisão em 4 pontos (segundo o Vaz), restringir de 4 a 2 pontos (segundo Molina), levar em conta os 191 

professores dentro do CMP que contribuíram com esses recursos (segundo Ulysses), dividir o valor em mais ou 192 

menos partes iguais e cada CMP elencar suas prioridades. Prof. Vaz acrescentou que poderia utilizar-se ainda 193 

mais critérios, como metro quadrado, quantidade de docentes, etc. Profª. Sylmara acrescentou que há 194 

professores que não fazem parte de nenhum CMP e poderiam ser contemplados. Prof. Ulysses acrescentou 195 

que a primeira coisa importante seria trazer propostas em aproximadamente uma semana de como será dividido 196 

o valor, depois disso os Cmp’s priorizariam seus gastos. Profª. Sylmara propôs finalizar esse levantamento de 197 

cada Cmp, sem pulverizar, levando em consideração as categorias trazidas pelo Vaz e a partir daí distribuir os 198 

recursos. Prof. Molina concorda, porém acrescenta que deve vir de cada Cmp estratégias sugeridas quanto à 199 

distribuição e uso da verba. Profª. Sarajane deseja receber um pedido da CPq do que exatamente deverá trazer 200 



 

 

pra próxima reunião. Prof. Vaz acha que o ideal é o pedido explicito da CPq para os Cmp’s. Os professores 201 

membros do GT Sylmara, Molina em concordância com o Prof. Marcelo formularão o comunicado para 202 

encaminhar para os líderes do Cmp’s. Prof. Molina insiste em avançar com esse assunto o mais breve possível. 203 

Prof. Karla acredita que seja importante a opinião dos professores de cada Cmp para serem utilizadas como 204 

base para próxima discussão. Erika pede para já agendarem a próxima reunião, que fica marcada para sexta-205 

feira, dia 05.06 às 14h. 206 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão sem manifestações 207 

PARTE II - Ordem do dia 208 

2.1 Ata/Análise e deliberação: Ata da 80ª Sessão Ordinária Retirado de pauta 209 

2.2 Grupo de Pesquisa coordenado pela Profª Flávia Mori (recadastramento) Érika informou que o grupo 210 

foi excluído automaticamente por não ter sido modificado nos últimos 24 meses. Prof. Nolasco aprovou no 211 

sistema, uma vez que é continuação de um grupo já existente. 212 

2.3 Marcha Virtual pela Ciência no Brasil (vídeos selecionados: Profª Patrícia Campana e Eunice Almeida) 213 

Érika informou que três professores enviaram os vídeos e foram selecionados pelos membros da Comissão 214 

nessa ordem: Patrícia Campana, Eunice de Almeida e Diamantino. Apenas os dois primeiros foram 215 

encaminhados para PRP, mas os três foram divulgados na página da EACH pela Imprensa. 216 

2.4 Termo aditivo do Convênio Loga e Ecourbis (responsável: Profª Sylmara Dias) Prof. Sylmara informou 217 

que seu convenio está em andamento e o termo aditivo altera apenas o prazo de vigência. Érika acrescentou 218 

que novo parecer foi realizado pela Profª Wania Duleba, aprovando a solicitação.  219 

2.5 Utilização da verba da Comissão de Pesquisa 2020 Ponto retirado de pauta   220 

2.6 Editais PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM 2020/2021 Érika relatou que tivemos apenas 38 inscrições PIBIC esse 221 

ano e é necessário dividir entre os membros da CPq para avaliação, além de criar ou manter os critérios já 222 

utilizados anteriormente. A Comissão decidiu por dividir apenas entre os titulares (pela pequena quantidade de 223 

projetos) e a Erika informou que trataria dos critérios com o GT PIBIC Flávio e Alcazar, além da Sylmara e 224 

Nolasco. 225 

2.7 Manifesto CPqs (Edital PIBIC-PIBITI)-  aprovação ad referendum Profª. Sylmara informou que foi feito 226 

um manifesto por várias CPq’s sobre as mudanças no Edital e referendado na Congregação e a Érika ficou 227 

responsável em inserir o documento na página da EACH. 228 

2.8 Reserva Técnica Institucional/ FAPESP Este foi o primeiro assunto tratado na reunião, uma vez que 229 

contou-se com a participação da Prof. Sarajane (líder do CMP2). 230 

Profª Sylmara acrescentou que chegaram dois novos convênios da Profª. Eunice de Almeida e da Profª.  Andrea 231 

Luchesi e que já foram encaminhados para pareceristas e analisados pelo setor de Convênios. Solicitou a 232 

posição da Comissão para encaminhar esses convênios ad referendum após análise e todos aprovaram.  233 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da Comissão de Pesquisa, deu-se por 234 

finalizada esta   reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 235 

assinada por mim e pela Srª. Vice- Presidente. 236 

 237 


