
 

 

 ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 18.06.2020, às 14h, reuniu-se ordinariamente 1 

a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, por vídeoconferência, sob a presidência do Pro. Drª Marcelo Antunes 2 

Nolasco, tendo como secretária Erika R. Elias. A tabela seguinte indica os membros presentes à reunião. 3 

Representação Titulares Presença Suplentes Presença 

Presidência da CPq Marcelo Antunes Nolasco P   

Vice da CPq Sylmara L. F. 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 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 A 

Membro Discente Vacância  Vacância  

 Como há número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão. 4 

 PARTE I- Expediente 5 

1.1 Manifestação da Presidência: Professor Marcelo agradeceu a presença de todos. Agradeceu também a  6 

Profª. Sylmara pela condução da última reunião, em que não esteve presente por motivos de doença na família, 7 

mas depois ouviu a gravação, ressaltando que um ponto importante que foi discutido e continuará em discussão 8 

é a RTI. Ele relata que participou em maio da Reunião do Conselho de Pesquisa, que foi a primeira reunião do 9 

ano com muitos itens a serem colocados em discussão, incluindo ad referendum (aproximadamente 100). 10 

Alguns professores comentaram que estavam com dificuldades em criar ou atualizar grupos de pesquisa mas 11 

que já está tudo normalizado e todas as demandas já foram atendidas;; sobre o Edital Ciência Cidadã da PRP, 12 

dos 53 projetos apresentados pela comunidade USP, foram aprovados 8 no total, tendo sido um deles sob a 13 

responsabilidade da Professora Tania Viel; a PRP comunicou que mantém o apoio a eventos científicos mas 14 

está proibido eventos presenciais em 2020, portanto apenas eventos virtuais são permitidos. Em relação às 15 

bolsas PIBIC, pela EACH tivemos apenas 38 inscritos. No entanto, em relação ao PUB vertente Pesquisa, a 16 

EACH teve 148 solicitações de Bolsas inscritas, atingindo o maior numero entre todas as outras Unidades da 17 

USP.  Agradeceu aos líderes do CMPs quanto a coleta das informações que levou a organização da 18 

readequação das atividades presenciais de pesquisa na EACH e o documento foi enviado para a diretora, que 19 

juntou a demanda de todas as comissões estatutárias e encaminhou para a Reitoria. Informou que o mandato 20 

de alguns membros estão se encerrando e há um Edital em andamento para inscrição de novos membros. Os 21 

professores Nolasco e Sylmara e a Érika agradeceram pelas contribuições  dos 4 membros titulares e 22 

respectivos suplentes que estão encerrando os mandatos.  23 

1.2 Manifestação dos membros da Comissão Prof. Marcelo Vilela informou que fará parte da CCEx, uma vez 24 

que seu mandato na CPq está se encerrando, juntamente com a Profª Cristiane Kerches, mas fica à disposição 25 

para ajudar no que for necessário, principalmente quanto à organização do SIICUSP, pois já possui experiência 26 

anterior. A profª. Sylmara lembrou que precisarão do auxílio do Prof. Alcazar, que também encerra seu mandato, 27 

tendo em vista a necessidade de finalizar a ferramenta que está desenvolvendo, e ele coloca-se à disposição 28 

para finalizar esse software e ajudar no que for necessário.  29 

PARTE II - Ordem do dia 30 

2.1 Reserva Técnica Institucional FAPEP Os professores Nolasco e Sylmara enviaram e-mail  aos líderes dos 31 

CMP’s solicitando as demandas de cada centro.  A Prof. Karla acredita que seja importante avançar no assunto 32 

nesta reunião. Professor Nolasco ressaltou a importância de indicar demandas coletivas e atendimento as regras 33 

Fapesp em contraposição às demandas individuais. Prof. Alcazar lembrou que uma parcela do recurso RTI 34 

equivalente a 300 mil reais está destinada ao Prédio A-3 para reformas prediais, determinada  pela diretora, e 35 

levantou a possibilidade de dividir o restante da verba igualmente pelos CMPs. Profª. Karla gostaria de verificar 36 

quem não será contemplado do CMP 3 com as reformas, para que possam ser incluídos e informou que no 37 

CMP1 há  28 docentes, no CMP2 há 64 docentes, CMP3 há 29 e CMP4 há 16 docentes. Ela propôs a divisão 38 



 

 

proporcional da verba entre o número de docentes de cada CMP para votação. O Prof. Nolasco considerou que 39 

alguns membros da CPq são também líderes de CMP, e, portanto, é necessário separar estas questões com o 40 

máximo de cuidado de modo a não sobrepor os posicionamentos enquanto membros da CPq representantes 41 

de toda a comunidade EACH, com as funções específicas por exemplo de representantes de CMPs. Prof. 42 

Nolasco pergunta ao colegiado se  hoje deveria ser deliberado este assunto, quanto ao critério e forma da 43 

distribuição de recursos. Profª. Sarajane informou que é primordial saber o valor de cada CMP para ter ideia de 44 

como gastar e no que gastar. Profª. Karla sugeriu alguns pontos de possibilidades de divisão da verba para 45 

agilizar e encaminhar as coisas. Profª Sylmara adicionou diretrizes da direção: não pulverizar a verba RTI sendo 46 

que do valor total (R$ 498 mil aproximadamente), 200mil foram solicitados pela Diretoria para serem divididos 47 

entre os 4 CMPs. Prof. Ulysses concordou com a proposta da Karla e percebeu, e afirma  que há muitos 48 

problemas de infraestrutura e segurança, e o dinheiro é pouco e deve-se encaminhar com uma proposta da 49 

Comissão e ele sugeriu que divida-se a verba ainda nesta reunião. Profª Sarajane informou que Infraestrutura 50 

(não necessariamente física, mas também  lógica) é importante para o CMP2. Prof. Prof. Fernando acha que é 51 

importante lembrar que estão discutindo dois pontos: 1) no que gastar e, 2) quanto cada CMP terá para gastar. 52 

E o prof. Helton concordou com o Prof. Fernando: para que possamos dividir, é necessário o critério de divisão, 53 

com o montante para cada CMP. Prof. Marcelo sugeriu primeiramente a votação de como será dividido o valor. 54 

A Profª. Karla sugeriu um levantamento de grupos que não estão em nenhum CMP. O Prof. Nolasco informa 55 

que o recurso RTI Fapesp possui normas muito claras do que pode e não pode ser gasto o recursos e 56 

infraestrutura coletiva de pesquisa foi um dos pilares de criação dos CMPs e, portanto, demandas individuais de 57 

pesquisa, não poderiam ter a mesma prioridade. A Profª. Karla exemplifica com solicitação de servidor para uso 58 

comum e outros itens que caberiam na RTI. Profª. Sarajane informou que conversou entre os docentes do CMP2 59 

sobre a CPq realizar um estudo da necessidade computacional entre os docentes e criação de um centro de 60 

serviço computacional ou contratação de um serviço em nuvem, e que atenderia portanto a maioria das 61 

demandas por demandas computacionais. Profª Sylmara acha interessante a proposta da Sarajane para o futuro 62 

da RTI, beneficiando mais grupos. Relembrou dos doze mil reais de verba destinada para cada comissão 63 

estatutária pela diretoria. E talvez este dinheiro poderia beneficiar os grupos não contemplados com a RTI. Profª 64 

Sylmara diz que a ideia é interessante, mas ressalta que o valor seria pequeno para distribuir entre demandas 65 

diversas. Prof. Marcelo informou as propostas: - que os 200 mil reais sejam divididos por 4 e cada representante 66 

discuta internamente as necessidades dentro do seu grupo ou, - dividir proporcionalmente entre o número de 67 

pesquisadores de cada CMP. Colocada em votação a proposta vencedora foi a de dividir igualmente o valor 68 

entre os CMP’s. Prof. Ulysses acredita que é importante encerrar este assunto, utilizando como base os 4 itens 69 

levantados pelo Prof. Molina na reunião anterior e que cada líder de CMP discuta suas demandas e prioridades 70 

entre os pesquisadores do CMP. Todos concordam. A Profª.  Sarajane se despediu e agradeceu. E o Prof. 71 

Nolasco pediu que até 29 de junho cada CMP encaminhe suas demandas para a CPq.   72 

2.2 Readequação dos espaços de Pesquisa (critérios de alocação de espaços físicos, baseado em métricas 73 

da gestão anterior da CPq) Retirado de pauta devido à proximidade do tempo de fechamento da reunião (está 74 

sendo revisto pelo prof. Fernando Carbayo). 75 

2.3 Ata/Análise e deliberação: Ata da 80ª e 81ª Sessão Ordinária Atas aprovadas 76 

2.4 Utilização da verba da Comissão de Pesquisa 2020 Professores Helton e Nolasco ficaram responsáveis 77 

em fazer um levantamento de propostas para utilização da verba de 2020 para o item previamente definido – 78 

comunicação/redação cientifica à pesquisadores e levar para próxima reunião da CPq. 79 

2.5 SIICUSP 2020 (definição da data) O Evento na EACH ficou definido para 10 a 12 de novembro de 2020 e 80 

embora o Prof. Marcelo Vilela esteja saindo da Comissão, se colocou à disposição para auxiliar.   81 

2.6 Bolsas PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM e PUB 2020/2021 Érika informou que os 38 trabalhos PIBIC ficaram 82 

divididos entre os membros titulares da CPq e a Pré-Ic ficou dividida entre os professores Flávio Coutinho e 83 

Cristiane Kerches. A EACH teve 148 inscrições PUB na área da Pesquisa e 46 professores voluntários para 84 

pareceristas e PRP e PRG pediram um auxílio às CPq’s este ano.  85 

Como alguns membros da Comissão terão seus mandatos encerrados em Junho/2020, a Érika enviará um 86 

Doodle para organizar o calendário de reuniões do 2º Semestre de 2020 em função de melhor atender a maioria 87 

dos membros. A a consulta quanto a reunião de julho será agendada em breve. Por fim, o Prof. Nolasco informou 88 



 

 

que realizou o parecer com relação ao cadastro de criação de novos Grupos de Pesquisa dos professores Régia 89 

e Flávio Pires, aprovando e encaminhando-os. E informou que há a solicitação de três novos convênios, a pedido 90 

da Prof. Maria Eliza que será enviado para pareceristas e encaminhado ad referendum após consulta entre os 91 

membros. Todos concordaram. A Profª. Karla agradeceu pelo período que ficou na CPq, encerrando seu 92 

mandato.  93 

ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da Comissão de Pesquisa, deu-se por 94 

finalizada esta   reunião. Para constar, eu, Erika R. Elias, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será 95 

assinada por mim e pela Srª. Vice- Presidente. 96 

 97 


