
1 ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 14.07.2020, às 14h, reuniu-se
2 ordinariamente a Comissão de Pesquisa – EACH/USP, por vídeoconferência, sob a presidência do Profº.
3 Drº. Marcelo Antunes Nolasco, tendo como secretário Marcos Antonio Silva Lino.  A tabela seguinte
4 indica os membros presentes à reunião.

Representação Titulares Presença Suplentes Presença
Presidência da CPq Marcelo Antunes Nolasco P Sylmara Lopes Francelino

Gonçalves Dias
P

Membro Docente Marcelo Fantinato P Otávio Bandeira de Lamônica Freire
Membro Docente Dominique Mouette P Andrea Lucchesi
Membro Docente Ulysses Fernandes Ervilha P Edmur Antonio Stoppa P
Membro Docente Jorge Alberto Silva Machado P Diósnio Machado Neto P
Membro Docente Felipe Santiago Chambergo

Alcalde
Carlos Molina Mendes A

Membro Docente Valéria Cazetta A José Carlos Vaz P
Membro Docente Fernando Jesús Carbayo Baz P Sirlene Maria da Costa P
Membro Docente Helton Hideraldo Bíscaro P João Paulo Perreira Marcicano
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 iniciou informando que o processo de avaliação
9 das bolsas PUB pela primeira vez ficou a cargo das comissões de pesquisa e ocorreram alguns dificuldades
10 devido à falta de acesso ao Sistema Juno, o curto prazo e também atribuição de projetos a avaliadores de
11 áreas muito distintas. O secretário Marcos salientou que a  lista com a classificação dos projetos foi
12 encaminhada à PRP dentro do prazo. O Prof. Marcelo Fantinato questionou se houve diminuição no número
13 de bolsas. O Prof. Marcelo Nolasco informou que não teve acesso a esses dados, mas, a EACH foi a unidade
14 com maior número de inscritos. A Profa. Sylmara enfatizou que será necessário repensar os procedimentos e
15 os critérios para tramitação e avaliação nos próximos pleitos. O Prof. Fernando Carbayo sugeriu que a CPq
16 envie um e-mail de agradecimento aos avaliadores no sentido de justificar as dificuldades e cobranças ao
17 longo do processo. A Profa. Sirlene Costa complementou que na avaliação de projetos de cultura e extensão
18 houve orientação no sentido de contemplar o maior número de projetos possível, ainda que fosse necessário
19 diminuir as bolsas por projeto. Também sugeriu que seja confeccionado um certificado aos avaliadores. O
20 Prof. Marcelo Nolasco continuou com informes sobre do Grupo de Trabalho da Reitoria responsável pelo plano
21 de retorno às atividades no segundo semestre, sendo que, na EACH foi solicitado levantamento das
22 demandas de uso dos espaços aos CMPs, sobretudo, uso dos laboratórios pelos pesquisadores. O Prof.
23 Ulysses Ervilha complementou que no CMP 4 todos estão cientes da reorganização dos trabalhos e não mais
24 do que 20% do que seria feito ocorrerá nos próximos 6 meses devido, sobretudo, ao não comparecimento dos
25 participantes voluntários das pesquisas. Com relação ao CMP2, o Prof. Marcelo Fantinato informou que a
26 preocupação maior é com relação à manutenção da rede de dados e energia elétrica para monitoramento e
27 atualização a distância. O Prof. Marcelo Nolasco complementou que eventualmente torna-se necessário algum
28 docente comparecer à EACH para averiguar essas atualizações. O Prof. Marcelo Nolasco e a Profa. Sylmara
29 Dias deram boas vindas aos novos membros.
30 1.2 Manifestação dos membros da Comissão:
31 O Prof. Fernando Carbayo informou que a Profa. Bete Franco reclamou que a USP não participou do Edital
32 PIBIC Ações Afirmativas. O Prof. Marcelo Nolasco acrescentou que tomou conhecimento da manifestação da
33 Profa. Bete e levará a conhecimento do Conselho de Pesquisa para que nos próximos pleitos a USP não deixe
34 de participar. O funcionário Marcos complementou que a Pró-Reitoria de Pesquisa foi notificada sobre a
35 manifestação da Profa. Bete Franco via Sistema Atena.
36
37 PARTE II - Ordem do dia



38 2.1 RTI 2020:  O Prof. Marcelo Nolasco informou que as prioridades para uso da RTI foram discutidas nas
39 últimas reuniões, sendo que, a distribuição dos valores referente a recursos advindos de fomentos, ficou a
40 cargo da direção: em números aproximados, cerca de R$300.000,00 destinados a reformas no A3 e outros
41 R$200.000,00 repartidos igualmente entre os CMPs. Dessa forma, foi solicitado a cada CMP uma lista de itens
42 para aquisição até o limite de R$50.000,00. O Prof. Carlos Vaz informou que o CMP1 teve um problema
43 operacional porque há casos de infra-estrutura que necessitam de vistoria técnica antes de fechar o
44 orçamento. O Prof. Marcelo Fantinato questionou, referente ao CMP3, se não seria possível colocar na lista
45 uma escala de prioridades até o limite proposto. O Prof. Fernando Carbayo informou que passou uma lista
46 vazia aos professores para espontaneamente se organizarem e levantarem os itens necessários, sendo que, o
47 funcionário Lindon pode revisar as planilhas para exclusão de itens não aceitos pela Fapesp. O Prof. Carlos
48 Vaz sugeriu que o Prof. Marcelo Nolasco converse com o funcionário Luciano Piccoli para que auxilie os
49 docentes no levantamento das questões de assistência técnica já que o mesmo retorna de férias a partir do
50 próximo dia 21 de julho. A Profa. Sylmara Dias sugeriu que seja dado um prazo até o fim de julho para
51 acertos. O Prof. Marcelo Nolasco acrescentou que, mesmo após finalização dos levantamentos com as
52 devidas revisões, será elaborado um plano de aplicação dos recursos para aprovação na Congregação e
53 posterior envio à Fapesp. A Profa. Sylmara Dias sugeriu que seja dada uma resposta à direção acerca do
54 andamento dos trabalhos, também, com data limite aos CMPs para resolução de pendências técnicas e
55 reformulação dos itens de compra financiáveis dentro do teto de R$50.000,00. O Prof. Fernando Carbayo
56 informou que o Prof. Ribamar sugeriu que seja feito um levantamento sobre o consumo dos estabilizadores de
57 energia de cada Ala como preparação para o próximo ano. A Profa. Sylmara Dias acrescentou ser necessário
58 elaborar um planejamento estratégico em ocasiões futuras. O Prof. Marcelo Nolasco concordou e sugeriu a
59 todos encaminhar à CPq sugestões para implementação de melhorias.
60 2.2 Utilização da verba da Comissão de Pesquisa 2020: O Prof. Marcelo Nolasco informou que a Direção
61 destinou R$12.000,00 para cada comissão estatutária e, dentre as possibilidades discutidas, chegou-se ao
62 consenso de destinar o recurso para oferecimento um curso aos alunos de graduação e pós-graduação. O
63 Prof. Marcelo Nolasco acrescentou que há dois profissionais que oferecem cursos de redação científica,
64 Valtencir Zucolotto e Gilson Volpato, e foi solicitado um levantamento orçamentário a ambos. O Prof. Diosnio
65 Neto também comentou que há um docente da FFLCH, Marcos Sacrine, que oferece cursos nessa temática. A
66 Profa. Dominique Mouette questionou se a universidade não oferece esse tipo de curso de forma gratuita. O
67 Prof. Marcelo Nolasco informou que seria o caso de um curso mais personalizado com maior número de horas
68 e utilização da verba para organização do evento como um todo com vistas a empenho pelo financeiro até
69 outubro. A Profa. Sylmara Dias complementou que a escolha do curso já foi discutida em outras oportunidades
70 e a verba será destinada para custeio de todas as etapas do evento.  O Prof. Diosnio Neto também sugeriu
71 entrar em contato com a Filosofia de Ribeirão Preto que oferece cursos semelhantes . O Prof. Jorge Machado
72 também acrescentou que o Prof. Zucolotto oferece curso na plataforma e-aulas e, dependendo dos prazos,
73 seria uma boa opção de realização remota. Os Profs. Diosnio Neto, Jorge Machado e Helton Bíscaro se
74 colocaram a disposição para as necessidades de organização do curso.
75
76 2.3 SIICUSP 2020: O Prof. Marcelo Nolasco informou que o SIICUSP será realizado de forma remota e na
77 EACH ocorrerá entre 10 e 12 de novembro. Assim como o SIICUSP necessita de um grupo de trabalho, outras
78 frentes da Comissão de Pesquisa precisam de participação dos membros, como PIBIC/Iniciação, Pos-
79 Doc/Pesquisador Colaborador e RTI, de modo que, será eleborado um formulário no google docs para que os
80 membros se manifestem. Com relação ao GT SIICUSP o Prof. Marcelo Nolasco sugeriu que seja elaborado
81 um cronograma de trabalho e também confirmar com o Prof. Marcelo Vilela e outros sobre a possibilidade de
82 ajudar nos trabalhos devido a experiências anteriores.
83
84 2.4 Edital de Apoio a Eventos Científicos On-line (Informe dos inscritos): O Prof. Marcelo Nolasco
85 informou que esse Edital era destinado a eventos presenciais, foi convertido para eventos remotos e a EACH
86 teve dois inscritos.



87 2.5 Apresentação da Reunião dos Dirigentes: Fez parte da comunicação inicial da presidência. O
88 funcionário Marcos acrescentou que houve uma Chamada FINEP para investimento em infra-estrutura, mas, a
89 EACH não teve inscritos.
90 ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta
91 reunião. Para constar, eu, Marcos Antônio Silva Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será
92 assinada por mim e pelo Sr. Presidente.


