
1 ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPq – EACH/USP. Em 20.08.2020, 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 P
Membro Docente Dominique Mouette P Andrea Lucchesi P
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 P

Membro Docente Valéria Cazetta P José Carlos Vaz
Membro Docente Fernando Jesús Carbayo Baz P Sirlene Maria da Costa
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 1 - Expediente
7 1.1- Manifestação da Presidência: O Prof. Marcelo Nolasco iniciou a sessão dando informes da Reunião do Conselho de
8 Pesquisa quando, primeiramente, atendendo pedido do Prof. Fernando Carbayo e da Profa. Elizabete Franco, pediu
9 esclarecimentos ao Pró-Reitor sobre a não participação da USP no Edital PIBIC Ações Afirmativas e o Pró-Reitor

10 respondeu que não havia motivo explícito e que iria verificar o caso para que não se repita. Outro assunto abordado na
11 Reunião do Conselho foi o PL529 quando vários conselheiros cobraram manifestação da Pró-Reitoria no sentido de
12 mostrar-se contrária às iniciativas de desmonte do financiamento da pesquisa no estado de São Paulo. O Prof. Diosnio Neto
13 complementou que, em contato com o Deputado Estadual Luiz Fernando Teixeira, embora haja um clima favorável à
14 aprovação da PL é necessário que a academia participe das discussões na Assembleia Legislativa de modo a reverberar
15 alternativas ao plano apresentado. O Prof. Marcelo Nolasco concordou e continuou informando que o Plano de Retorno das
16 Atividades Presenciais também foi ponto de discussão, sendo que, o documento tratou, sobretudo, as questões de segurança
17 para realização de atividades de pesquisa de laboratório e campo. Informou também que na EACH foi criado um grupo de
18 trabalho  formado por docentes, funcionários e alunos para tratar tais questões. O Prof. Marcelo Nolasco também informou
19 que a Pró-Reitoria de Pesquisa encaminhou um documento com diretrizes para a primeira fase do SIICUSP nas unidades
20 que será em formato virtual. Outro informe é que foi autorizada a realização do pós-doutorado à distância. Por último,
21 informou que foi criado um órgão assessor à Reitoria para agilizar a tramitação de serviços relativos a convênios.
22 1.2 Palavra aos membros: O Prof. Diósnio Neto reforçou que é importante a Comissão de Pesquisa se manifestar em
23 relação ao PL 529 e dialogar com as instâncias políticas que podem interferir no sentido de propor mudanças. A Profa.
24 Dominique Mouette concordou com o Prof. Diósnio sobre a importância de fazer pressão. Os membros concordaram de
25 forma unânime elaborar uma carta para explicitar a posição da Comissão e apresentar também na reunião extraordinária do
26 CTA agendada para 21 de agosto de 2020. O Prof. Fernando Carbayo manifestou satisfação com o fato do Pró-Reitor ter
27 explicitado que irá tomar providências para que a USP não deixe de participar nas próximas edições do Edital PIBIC Ações
28 Afirmativas.
29 2 - Ordem do dia
30 2.1- Edital de Espaço Físico- deliberação: O Prof. Marcelo Nolasco informou que a direção reservou parte da Reserva
31 Técnica Institucional para reformas e readequação de espaços de pesquisa. Uma dessas reformas diz respeito a 2 banheiros
32 do segundo andar do prédio A3. Para isso foi elaborado um Edital a ser avalizado pelo CTA com vistas à seleção pela
33 Comissão de Pesquisa das propostas inscritas. O Prof. Fernando Carbayo informou que, de acordo com o Regulamento de
34 Ocupação de Espaço Físico, não é o ranqueamento dos grupos que irá determinar a fração de ocupação dos espaços, mas,
35 serve  como  diagnóstico,  de  modo  que,  o  Edital  não  entre  em conflito  com o  regulamento.  O Prof.  Marcelo Nolasco
36 complementou que o regulamento deve passar por constante atualização. A Profa. Sylmara Dias concordou que desde a
37 primeira versão até a atual houve avanços e está de acordo com a aprovação do Edital, mesma posição do Prof. Marcelo
38 Fantinato. Não houve manifestações contrárias e o Edital foi aprovado por unanimidade pela Comissão.
39 2.10- RTI 2020 2.11- Utilização da Verba CPq 2020: O Prof. Marcelo Nolasco pediu para adiantar o item 2.10 da pauta
40 por ser mais urgente e todos concordaram. Informou que parte da Reserva Técnica Institucional foi dividida entre os quatro
41 Centros Multidisciplinares de Pesquisa (CMPs), sendo que, os respectivos representantes discutiram e organizaram com
42 seus pares um orçamento para utilização da verba que girou em torno de 50 mil reais por CMP. O Prof. Marcelo Nolasco
43 informou que o próximo passo é a elaboração de um plano de execução a ser aprovado na Congregação para posterior



44 envio à Fapesp. O Prof. Carlos Molina solicitou esclarecimentos sobre os valores expostos nas planilhas. A Profa. Sylmara
45 Dias esclareceu que os orçamentos giraram em torno de 50 mil reais por CMP não ultrapassando o montante total de 200
46 mil. A Profa. Dominique Mouette solicitou esclarecimentos sobre o fato de haverpoucos docentes contemplados com a
47 verba. O Prof. Marcelo Fantinato esclareceu que os planos orçamentários apresentados na reunião estão resumidos e os
48 itens constantes nas planilhas serão destinados a vários pesquisadores e docentes, mas, é necessário que haja um docente
49 responsável pela demanda apenas para fins burocráticos. O Prof. Fernando Carbayo complementou que recebeu demandas
50 fragmentadas dos membros do CMP3 e nem sempre houve consenso, mas, o orçamento apresentado é o mais próximo do
51 possível. O Prof. Marcelo Nolasco complementou que o CMP3 tem pesquisas que acabam arrecadando recursos mais
52 volumosos com características específicas, mas, tais questões serão explicitadas no plano de execução cuja redação está
53 aberta a contribuições. O Prof. Marcelo Nolasco e a Profa. Sylmara Dias agradeceram o empenho de todos na organização
54 dos planos orçamentários que foram aprovados pelos membros.
55 2.9- Criação e atualização dos novos Grupos de Trabalho CPq: O Prof. Marcelo Nolasco também solicitou, pela
56 urgência, adiantamento deste item para que a Comissão possa discutir a criação de grupos de trabalho incumbidos de
57 auxiliar nas demandas da Comissão. O Prof. Marcelo Nolasco solicitou projeção da planilha com os grupos de trabalho
58 para visualização e atualização dos membros. O funcionário Marcos projetou uma planilha com os atuais grupos: 1)
59 SIICUSP; 2) IC-Voluntária/PIBIC-PIBITI; 3) PosDoc/PesquisadorColaborador; 4) Reserva Técnica Institucional; 5)
60 Eventos. A Profa. Dominique Mouette se dispôs a participar do grupo do SIICUSP e solicitou esclarecimentos sobre as
61 demandas. O funcionário Marcos informou que a secretaria dará todo apoio administrativo conforme roteiro apresentado
62 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e futuras demandas apontadas pelo GT. O Prof. Marcelo Nolasco sugeriu que internamente os
63 grupos de trabalho escolham um representante para organização de encontros paralelos e discussão de questões pertinentes
64 às demandas da Comissão, sendo que, tanto ele quanto a Profa. Sylmara Dias se prontificaram a transitar entre os grupos de
65 trabalho que, também, poderão convidar membros externos à CPq, se for o caso. A Profa. Dominique Mouette informou ser
66 importante que os grupos de trabalho tenham membros de várias áreas e também que haja apoio técnico de informática
67 quando necessário. Após adesão voluntária, inicialmente a composição dos grupos de trabalho ficou como segue: 1)
68 SIICUSP: Edmur Stoppa, Helton Bíscaro, Dominique Mouette, Andrea Lucchesi, Rodrigo Willemart (convidado), Otávio
69 Freire, Marcelo Vilela (convidado) e Carlos Molina; 2) IC-Voluntária/PIBIC-PIBITI: Diósnio Neto, Edmur Stoppa, Valéria
70 Cazzeta, Otávio Freire, Carlos Molina; 3) PosDoc/PesquisadorColaborador: Ulysses Ervilha, Diósnio Neto, Jorge
71 Machado, Marcelo Fantinato, João Marcicano, Helton Bíscaro, Sirlene Costa (a confirmar), Valeria Cazetta; 4) Reserva
72 Técnica Institucional: Ulysses Ervilha, Marcelo Fantinato, Fernando Carbayo, José Vaz; 5) Eventos: Jorge Machado,
73 Helton Bíscaro, Diósnio Neto. O Prof. Carlos Molina aproveitou a discussão para lembrar que o Prof. Felipe Chambergo
74 não tem participado das reuniões da Comissão de Pesquisa por conflito de horário e sugeriu que sejam estudadas
75 possibilidades de mudança para que o membro titular possa participar. O Prof. Marcelo Nolasco sugeriu que seja realizado
76 um Doodle para levantamento de alternativas ao dia/horário atual. Além disso, sugeriu que a primeira reunião dos grupos
77 de trabalho SIICUSP e RTI ocorram na próxima semana. A Profa. Sylmara Dias também salientou a importância do GT
78 Eventos discutir a realização do evento sobre escrita científica que, por sua vez, deve estar definido até meados de outubro
79 para utilização da verba disponível. O Prof. Jorge Machado enfatizou que, conforme conversas prévias com o Prof. Diósnio
80 Neto, para atrair público é necessário ofertar certificado, sendo que, um dos possíveis ministrantes é o Prof. Valtencir
81 Zucolotto. O Prof. Jorge Machado se dispôs a contactar o Prof. Valtencir Zucolotto para tratar do assunto.
82 2.2- Ata - análise/deliberação: atas da 82ª e 83ª Sessão Ordinária: A ata 82 foi aprovada por unanimidade e a ata 83 foi
83 retirada de pauta para aprovação na próxima reunião.
84 2.3- Resultado do Edital de Apoio a Eventos Científicos Online: A pedido do Prof. Marcelo Nolasco, o funcionário
85 Marcos informou que a EACH não teve nenhum evento contemplado neste edital, apenas para ciência dos membros.
86 2.4- Edital CNPq PIBIC-PIBITI-PIBIC EM 2020: O Prof. Marcelo Nolasco informou que o resultado das bolsas PIBIC
87 e Pré-IC ainda não foi divulgado, apenas PIBITI que teve uma iniciação técnológica contemplada com bolsa
88 supervisionada pelo Prof. Luis Piassi.
89 2.5- Relato de vandalismo no Meliponário experimental: O Prof. Marcelo Nolasco lamentou o fato de uma área
90 experimental coordenada pelo Prof. Tiago Francoy ter sofrido vandalismo, de modo que, em nome da Comissão de
91 Pesquisa colocou-se a disposição para qualquer providência que se faça necessária.
92 2.6- Criação de novos grupos de Pesquisa (Profª. Sylmara Dias, Profª Silgia Costa e Prof. Marcelo Saldanha): O Prof.
93 Marcelo Nolasco informou que tem sido recorrente a anuência da Comissão de Pesquisa para casos de grupos de pesquisa
94 desativados por falta de atualização por mais de 12 meses ou mesmo criação de novos grupos, sendo que, estes foram os
95 últimos certificados pela Pró-Reitoria de Pesquisa , com aval da Comissão de Pesquisa, para conhecimento dos membros.
96 2.7- Novo pós-doc (Renato Caio Silva Santos) sob supervisão da Profª. Régia Cristina. Novo pós-doc (Stefano
97 Crivellari) sob supervisão do Prof. Cristiano Mazur Chiessi: A pedido do Prof. Marcelo Nolasco o funcionárioMarcos
98 informou que esses dois pós-docs foram ativados no Sistema Atena recentemente, apenas para ciência dosmembros.
99 2.8- Novo pesquisador colaborador Ray Pinheiro Alves- Profª responsável: Sylmara Dias: O Prof. Marcelo Nolasco

100 informou que o projeto de pesquisador colaborador voluntário do Ray Alves foi aprovado pela Congregação. O Prof.
101 Fernando Carbayo pediu para que nas futuras pautas seja explicitado melhor o que se espera de cada docente para agilizar a



102 reunião.
103 ENCERRAMENTO. Encerrada as discussões pertinentes a esta sessão da CPq, deu-se por finalizada esta reunião. Para
104 constar, eu, Marcos Antonio Silva Lino, lavrei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim e pelo Sr.
105 Presidente.
106
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