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ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

(Deliberação CONSU-A-004/2020, Art. 18) 

 
 

No dia dezoito do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se, por meio de 1 

videoconferência, a Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores da Universidade Estadual de 2 

Campinas, sob a presidência do Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, Prof. Dr. Fernando Sarti, 3 

com a participação dos seguintes membros: Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN (Vice-4 

Presidente);  Ana Clara Fonseca Leitão Duran – NEPA; Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP; Fabíola 5 

Brigante Del Porto – CESOP; João Vilhete Viegas D’Abreu – NIED; Jorge Henrique Faccipieri Júnior – 6 

CEPETRO; José Eduardo Fornari Novo Júnior – NICS; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Maísa 7 

Faleiros da Cunha – NEPO; Manuel Silveira Falleiros – CIDDIC; Maria Silvia Duarte Hadler – CMU; Michela 8 

Borges – IB (Representação dos Pesquisadores não vinculados à COCEN); Mônica Barbosa de Melo – 9 

CBMEG; Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; Raluca Savu – COCEN (Suplente); Raquel Scotti Hirson – 10 

LUME; Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE; Rosana Almada Bassani – CEB; Sônia Regina da Cal Seixas 11 

– NEPAM; Stanislav Mochkalev – CCSNano; Susana Oliveira Dias – NUDECRI; Valéria Maia Merzel – 12 

CPQBA.  13 

(00min:00s – 07min:04s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Sexagésima sétima Sessão Ordinária 14 

da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores agradecendo a presença de todos. Em 15 

seguida colocou em votação a ata da sexagésima sexta sessão ordinária da câmara, realizada em 26 de 16 

junho de 2021, que foi aprovada com 16 votos favoráveis e duas abstenções. Em seguida apresentou o 17 

conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PRDU 18 

010/2020, com destaque da mesa; Inscrições e composição da Comissão de Avaliação Externa do 19 

Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores Pq – Edição 2021, destacado a pedido da 20 

Pq. Rosana Almada Bassani; Redução de Jornada de Trabalho da Pq. Alpina Begossi – NEPA; e cinco 21 

Relatórios de Atividades de Pesquisador. Feito isto, colocou em votação os itens não destacados, em 22 

bloco, que foram aprovados com dezessete votos favoráveis e uma abstenção. Foram aprovados, 23 

portanto, a Redução de Jornada, de 40 para 30 horas semanais de Alpina Begossi – NEPA e os Relatórios 24 

de Atividades de Pesquisador de Marcelo Mendes Brandão – CBMEG; Alessandra Davólio Gomes – 25 

CEPETRO; Alline Artigiani Lima Tribst – NEPA; Germana Fernandes Barata – NUDECRI e Gláucia dos 26 

Santos Marcondes – NEPO. 27 

(07min:05s – 17min35s) 

O presidente passou a palavra à Pq. Rosana Almada Bassani que solicitou esclarecimentos sobre o 28 

indeferimento da inscrição da candidata Vanessa Cristina Bizotto Guersoni – CEPETRO ao Prêmio de 29 

Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores Pq, edição 2021 (Prêmio Pq 2021). A pedido do 30 
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presidente, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa esclareceu a questão informando que a secretaria apenas 31 

destacou a inadequação da inscrição face ao regramento normativo do Prêmio Pq, cabendo ao plenário 32 

referendar o indeferimento da inscrição. Com base na Deliberação CONSU-A-021/2016 e na Instrução 33 

Normativa CIDP 001/2017, a inscrição não deveria ser aceita em função do prazo do último Relatório de 34 

Atividades da pesquisadora, que deveria ter sido entregue no ano anterior à edição do Prêmio Pq, no caso 35 

concreto, até dezembro de 2020 e aprovado pela CIDP até maio de 2021. Não houve, portanto, qualquer 36 

questionamento de mérito, apenas a indicação do não atendimento de um pré-requisito para a inscrição. 37 

Esclarecida a questão, as inscrições ao Prêmio Pq 2021 e a composição da Comissão de Avaliação 38 

Externa foram submetidas à votação, sendo aprovadas com 17 votos favoráveis e uma abstenção. 39 

 (17min35s – 02h22min17s) 

Na sequência, passou-se à discussão do Relatório Final apresentado pelo Grupo de Trabalho (GT) criado 40 

pela Portaria PRDU 10/2020 com a finalidade de propor a revisão da parametrização do Perfil Quantitativo 41 

Mínimo para a progressão na Carreira Pq. O presidente agradeceu aos membros do GT pelo empenho 42 

nesta importante tarefa e passou a palavra à Pq. Valéria Maia Merzel, que presidiu os trabalhos. A Pq. 43 

Valéria fez um resumo sobre os métodos de trabalho do GT, ressaltando que o mesmo teve como premissa 44 

a “participação efetiva de todos os pesquisadores no processo, de modo que ele fosse inclusivo, justo e 45 

equivalente entre as diferentes áreas de atuação dos C&N”. Além disso esclareceu que o trabalho tomou 46 

como ponto de partida o documento atual de parametrização para o perfil quantitativo mínimo da carreira 47 

de pesquisador, a Deliberação CAD-A-001/2019 e as informações recebidas mediante consulta aos 48 

pesquisadores. Explicou que, na condução dos trabalhos, os membros do GT se dividiram em quatro 49 

grandes áreas: I – Exatas/Tecnológicas, II – Humanidades, III – Artes e IV – Biológicas/Biomédicas. Houve 50 

também uma série de reuniões com os diretores e pesquisadores dos Centros e Núcleos de pesquisa 51 

(C&N). Tendo em vista a grande discrepância de opiniões e entendimentos entre as diversas áreas, o GT 52 

entendeu ser necessária uma nova abordagem que desse conta de acomodar as diferenças e que também 53 

estivesse algo relacionada com a estrutura dos relatórios de atividades de pesquisador. Assim, a ideia foi 54 

utilizar como critérios para o perfil quantitativo mínimo um subconjunto das atividades descritas no relatório 55 

de atividades — com base no Relatório de Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa – RADEP —, 56 

distribuídas em quatro grandes categorias: 1. Atividades de pesquisa/inovação e produção artística e 57 

cultural; 2. Atividades de Ensino e Orientação; 3. Atividades de extensão e serviços à comunidade e 4. 58 

Atividades administrativas e de gestão. A partir disto, foram realizadas duas consultas aos pesquisadores 59 

e lhes foi solicitado que indicassem as dez atividades mais relevantes para o desenvolvimento de seu 60 

trabalho, atribuindo peso de um a dez. Com base no retorno dos pesquisadores, o GT definiu 28 categorias 61 

de atividades a serem utilizadas como critérios, as quais foram agrupadas em quatro grupos de acordo 62 

com a pontuação indicada pelos pesquisadores, a saber: Muito forte (10 pontos); Forte (8 pontos); Médio 63 

(6 pontos) e Fraco (3 pontos). A seguir, a Pq. Valéria apresentou o quadro de atividades com a respectiva 64 

pontuação. Para a definição da pontuação mínima, o GT, levando em conta os ditames da Deliberação 65 

CAD-A-001/2019, teve as seguintes premissas: a) Dar maior peso às atividades de pesquisa; b) Abrir o 66 

leque de atividades relevantes para os pesquisadores e c) Tornar o processo atual inclusivo e equivalente 67 
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entre as diferentes áreas de atuação dos C&N. Assim, embora as “funções de caráter permanente às quais 68 

são inerentes as atividades de investigação científica, tecnológica e/ou artístico cultural, bem como 69 

aquelas de interesse institucional” (Art. 1º Delib. CAD-A-001/2019) tenham recebido mais peso, por serem 70 

obrigatórias, outras atividades como Ensino, Extensão e atividades administrativas e de gestão foram 71 

consideradas de caráter complementar e, portanto, passíveis de pontuação. Feitas estas ponderações, a 72 

Pq. Valéria apresentou o quadro com os critérios e pontuações mínimas que os pesquisadores deveriam 73 

reunir para poderem pleitear progressão na carreira. Tendo a Pq. Valéria feito suas considerações finais, 74 

abriu-se a palavra para a discussão do plenário. A Pq. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel exaltou o 75 

trabalho realizado pelo GT, que foi muito complexo, tendo tratado de um tema de fundamental importância 76 

para a Carreira Pq. Ressaltou que a proposta de avaliação sugerida pelo GT não é excludente, incorpora 77 

a complexidade da interdisciplinaridade característica da Carreira Pq e atualiza critérios bastante obsoletos 78 

presentes nos atuais perfis dos C&N, até pela antiguidade de suas aprovações. Feitas estas 79 

considerações, indagou ao GT qual seria exatamente o período de tempo considerado para o atendimento 80 

dos critérios e soma da pontuação propostos pelo GT. A Pq. Valéria esclareceu que a ideia é que a data 81 

inicial para a “contagem” seja o último enquadramento do pesquisador. Assim, numa progressão para o 82 

nível B, o início da contagem seria a admissão como Pq C. Na progressão para o nível A, o início do 83 

período seria a entrada do pesquisador no nível B. O GT não estabeleceu um interstício propriamente, 84 

sendo que a velocidade para o atingimento da produção mínima dependerá de cada área e do 85 

desempenho de cada pesquisador. Diante disso, a Pq. Ana Carolina reforçou que julga importante a 86 

fixação de um prazo (interstício), em anos, mínimo de exercício em cada nível para que o pesquisador 87 

possa pleitear uma nova progressão. Na sequência, a Pq. Karla Adriana Martins Bessa parabenizou o 88 

trabalho do GT, e destacou que, em função da ausência de progressões na Carreira Pq nos últimos anos, 89 

há casos de pesquisadores com mais de dez anos de carreira e que ainda se encontram no nível inicial 90 

(Pq C), sendo que já teriam produção suficiente para atender aos critérios mínimos para a progressão ao 91 

nível A. Diante deste quadro, questionou que tratamento seria dado a estes casos? Se o pesquisador for 92 

promovido ao nível B, será necessário recomeçar a “contagem” dos critérios de progressão? A Pq. Valéria 93 

ponderou que o encaminhamento destas contradições foge ao escopo do GT, mas ressaltou que pela 94 

parametrização atual a “contagem” da produção zera quando o pesquisador sobe de nível. Com a palavra, 95 

a Pq. Sônia Regina da Cal Seixas parabenizou o GT e perguntou se, uma vez estabelecidos os novos 96 

critérios da parametrização, estes serão suficientes para a classificação dos pesquisadores nos processos 97 

de progressão ou se, tal qual ocorreu na última rodada de progressões, será estabelecido um 98 

procedimento adicional para a avaliação dos pleiteantes. A Pq. Valéria esclareceu que o GT teve somente 99 

a incumbência de propor a reforma do perfil mínimo, mas que há um outro GT ativo, presidido pela Pq. 100 

Raluca Savu, que está discutindo a revisão do procedimento de progressão. A Pq. Raluca explicou que o 101 

atendimento ao perfil quantitativo mínimo é apenas um requisito que habilita o pesquisador a pleitear a 102 

progressão. A concessão da progressão propriamente dita dependerá da conjuntura da Universidade, 103 

inclusive da disponibilidade orçamentária, sendo necessário um procedimento próprio para avaliar mais 104 

especificamente os pesquisadores inscritos à progressão, permitindo o estabelecimento de uma lista 105 

classificatória. Na sequência, a Pq. Ana Clara Fonseca Leitão Duran, tendo parabenizado o GT, indagou 106 
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se foi pensada uma periodicidade para a atualização dos critérios e da pontuação atribuída a cada 107 

atividade, dado que o dinamismo da sociedade e da produção científica pode fazer com que a 108 

parametrização proposta em pouco tempo torne-se obsoleta, sobretudo tendo em vista o fato de que, 109 

aparentemente, a questão da internacionalização da produção não foi considerada. Também questionou 110 

qual será a autonomia dos C&N na aplicação do perfil quantitativo mínimo e na admissão da solicitação 111 

de progressão por parte de seus pesquisadores. A Pq. Valéria esclareceu que a internacionalização não 112 

foi considerada como critério de corte, dado que não tem a mesma relevância para todos os C&N; por 113 

outro lado, pode ser levada em conta como diferencial no processo avaliatório de progressão. Também 114 

ressaltou que é desejável que os critérios e o sistema de pontuação sejam revisitados de tempos em 115 

tempos, embora isto não esteja previamente contemplado na proposta do GT. Valendo-se de um 116 

comentário da Pq. Rosana Almada Bassani, no chat, a Pq. Valéria também ressaltou que, após a 117 

aprovação do perfil quantitativo mínimo pela CIDP, cada C&N deverá atualizar o seu próprio perfil 118 

quantitativo mínimo, tendo oportunidade para adequar o instrumento às suas especificidades. Com a 119 

palavra, a Pq. Maísa Faleiros da Cunha também parabenizou o GT e manifestou preocupação com a baixa 120 

pontuação atribuída às atividades administrativas, o que poderia prejudicar o comprometimento 121 

institucional do pesquisador, favorecendo o foco na própria pesquisa, em detrimento de atividades em 122 

benefício do coletivo. A Pq. Maísa também indagou como fica a questão da parametrização mínima para 123 

o perfil de ingresso de novos pesquisadores no nível inicial da carreira (Nível C). A Pq. Raluca Savu 124 

esclareceu que o perfil dos ingressantes está definido no Art. 5º da Deliberação CAD-A-001/2019, 125 

escapando ao escopo do GT de parametrização. Na sequência, a Pq. Ana Maria Carneiro Alves da Silva, 126 

tendo parabenizado o trabalho do GT, comentou que uma das dificuldades quanto à temporalidade das 127 

progressões é que a Carreira Pq tem somente três níveis, sem níveis intermediários, de modo que num 128 

momento futuro seria necessário pensar a possibilidade de reestruturação para contemplar progressões 129 

horizontais. Em seguida, a Pq. Rosana Almada Bassani parabenizou o GT pelo trabalho, sobretudo pela 130 

disposição de ouvir os colegas, o que tornou o processo bastante democrático. Ressaltou, contudo, que 131 

como a proposta do GT pautou-se nas consultas aos pesquisadores, é possível que tenha prevalecido 132 

uma fotografia do que já é atualmente desenvolvido pelos profissionais, em detrimento do que seria o perfil 133 

ideal e/ou desejado pela Universidade, sem contar o fato de que a demanda reprimida de progressões 134 

certamente contamina o diagnóstico, adicionando complexidade ao trabalho. Também manifestou 135 

preocupação com a baixa pontuação atribuída às atividades de natureza administrativa, que junto com 136 

atividades de natureza representativa compõe o chamado comprometimento institucional. Ressaltou que 137 

estas atividades de comprometimento institucional se enquadram no que o Art. 1º da Deliberação CAD-A-138 

001/2019 nomeia como atividades de “interesse institucional”, tendo merecido pouca atenção na proposta 139 

do GT. Destacou que receia que tal encaminhamento aprofunde a tendência a uma postura individualista 140 

do pesquisador, em detrimento de uma atuação mais coletiva. Sugeriu ao GT, que se possível repense a 141 

modulação dos critérios adotando a divisão em “dimensões de análise” presente no formulário para 142 

emissão de pareceres em Relatórios de Atividades de Pesquisador, e não com base no RADEP, que foi 143 

originalmente desenvolvido face às características da Carreira MS. Tais dimensões seriam: Atividades de 144 

Pesquisa e Extensão; Produção; Circulação e Comprometimento institucional. Também destacou que 145 
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seria importante que o perfil mínimo tivesse uma dimensão qualitativa. Na sequência, a Pq. Susana 146 

Oliveira Dias, agradecendo ao GT pelo trabalho, propôs que houvesse um detalhamento para as atividades 147 

administrativas, inclusive com atribuição de pesos nas categorias muito forte, forte, médio e fraco. Também 148 

propôs que em relação às atividades de extensão, administração e ensino pelo menos um item seja 149 

classificado como muito forte. Além disso, considerou que seria importante que a proposta do GT 150 

assumisse o aspecto propositivo no sentido de sinalizar aos pesquisadores aquilo que é relevante para a 151 

Unicamp. Por esta ótica, talvez as atividades de extensão devessem ter mais peso, visto que constituem 152 

elemento chave do planejamento estratégico da Universidade. A Pq. Susana também indagou como 153 

poderiam ser compatibilizados outros aspectos de produção científica não contemplados como critérios 154 

mínimos. Também questionou se haveria a possibilidade de cada representante levar a proposta do GT 155 

ao respectivo C&N a fim de recolher novas contribuições que pudessem compor um documento final. A 156 

Pq. Valéria agradeceu à Pq. Susana pelos pertinentes comentários e sugestões, os quais deverão sim ser 157 

objeto de reflexão por parte do GT; esclareceu que as atividades de extensão estão sim relativamente 158 

contempladas na proposta do GT; e que no que concerne às inúmeras outras atividades desenvolvidas 159 

pelos pesquisadores, considerou que o mais correto é que fossem consideradas, como critério de 160 

pontuação, no âmbito da análise dos processos de progressão. Esclareceu, por fim, que o GT não 161 

contemplava a possibilidade de a proposta retornar à análise dos C&N, mas que não se opõe caso este 162 

seja o entendimento do plenário. A Pq. Ana Clara Fonseca Leite Duran ressaltou que é também importante 163 

levar em conta o momento de carreira de cada pesquisador, bem como o tipo de atividade que lhe seria 164 

mais característico. Aproveitando, manifestou que seria interessante, no momento adequado, pensar a 165 

instituição de mecanismos de mentoria, para orientar e ajudar os novos pesquisadores na estruturação de 166 

sua carreira. Em seguida, a Pq. Priscila Pereira Coltri, ressaltando a importância da presente discussão, 167 

questionou se seria oportuno incluir alguns elementos de equidade de gênero, como por exemplo 168 

mecanismos de equalização tendo em vista licenças maternidade e paternidade. A Pq. Raquel Scotti 169 

Hirson, falando como integrante do GT, agradeceu aos colegas pelas indicações e disse que o GT 170 

considera muito importante esta troca de impressões. Ressaltou, contudo, que dada a importância do 171 

assunto, não seria desejável protelar muito o encaminhamento. Neste sentido, indicou que a proposta do 172 

GT não retornasse a todos os pesquisadores, mas que o representante de cada C&N a levasse ao 173 

conhecimento das coordenações. A Pq. Valéria considerou que, antes do encaminhamento final, seria 174 

importante que o GT avalie e tente compatibilizar as sugestões do plenário e possíveis contribuições dos 175 

C&N. A Pq. Raluca Savu aproveitou para destacar, à luz das diversas contribuições havidas, a premente 176 

necessidade de promover uma revisão do estatuto da Carreira Pq. Não havendo mais inscrições, o 177 

presidente fez um apanhado dos elementos levantados na discussão e ouvidos os integrantes do GT, 178 

encaminhou pela retirada de pauta, aprovada por consenso. Os membros da câmara comprometeram-se 179 

a encaminhar ao GT, por escrito, as sugestões indicadas em plenário. O GT tentará harmonizar tais 180 

contribuições num documento final que retornará à discussão em plenário na 68ª sessão ordinária da 181 

CIDP, agendada para 15 de setembro de 2021. 182 
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(02h22min17s – 02h41min27s) 

Passando ao Expediente, o presidente apresentou um resumo dos assuntos tratados na 3ª Sessão 183 

Ordinária do Conselho Universitário, realizada em 17 de agosto de 2021. Destacou que a revisão 184 

orçamentária indicou melhora nos níveis de arrecadação, com repercussão positiva nas contas da 185 

Unicamp. Ressaltou também que o CONSU aprovou a proposta de retomada das progressões nas 186 

carreiras da Unicamp, tendo reservado cerca de 0,2% do orçamento potencial de 2022 para as 187 

progressões nas carreiras especiais e na Carreira Pq. Deixou claro que a diretriz da nova política de 188 

progressões é que as progressões sejam definidas pelo mérito acadêmico e não pela restrição 189 

orçamentária. Em suma, desde que os pesquisadores apresentem, no devido processo de progressão, o 190 

mérito, a gestão garantirá recursos para a viabilização das progressões. Não restando mais assuntos a 191 

tratar, o presidente fez as considerações finais, agradeceu a todos pela participação e deu por encerrada 192 

a reunião. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara 193 

Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores. Campinas, 18 de agosto de 2021. 194 

 

APROVADA NA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO 2021, POR 

UNANIMIDADE 

 


