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ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

No dia quinze do mês de setembro 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; 5 

Fabiana Fantinatti Garboggini – CPQBA (Suplente); Fabíola Brigante Del Porto – CESOP; João Vilhete 6 

Viegas D’Abreu – NIED; Jorge Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO; José Eduardo Fornari Novo Júnior 7 

– NICS; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Maísa Faleiros da Cunha – NEPO; Manuel Silveira Falleiros 8 

– CIDDIC; Marcus Alexandre Finzi Corat – CEMIB; Maria Silvia Duarte Hadler – CMU; Mauro Donizeti 9 

Berni – NIPE; Michela Borges – IB (Representação dos Pesquisadores não vinculados à COCEN); Mônica 10 

Barbosa de Melo – CBMEG; Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; Raluca Savu – COCEN (Suplente); Raquel 11 

Scotti Hirson – LUME; Rosana Almada Bassani – CEB; Sônia Regina da Cal Seixas – NEPAM; Stanislav 12 

Mochkalev – CCSNano; Valéria Maia Merzel – CPQBA. Justificaram ausência: Susana Oliveira Dias – 13 

NUDECRI, sem substituição, e Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE, sem substituição. 14 

(00min:00s – 06min:33s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Sexagésima Oitava Sessão Ordinária 15 

da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores agradecendo a presença de todos. Em 16 

seguida, colocou em votação a ata da sexagésima sétima sessão ordinária da câmara, realizada em 18 17 

de agosto de 2021, que foi aprovada com 16 votos favoráveis e duas abstenções. Na sequência, 18 

apresentou o conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela 19 

Portaria PRDU 010/2020, com destaque; Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PRDU 20 

003/2021, com destaque; e um Relatório de Atividades de Pesquisador. Feito isto, colocou em votação o 21 

item não destacado, que foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado, portanto, o Relatório de Atividades 22 

de Pesquisador de Ana Carolina de Moura Delfim Maciel — IA/COCEN. 23 

(06min:34s – 01h56min53s) 

Na sequência, passou-se à discussão do Relatório Final apresentado pelo Grupo de Trabalho (GT) criado 24 

pela Portaria PRDU 10/2020 com a finalidade de propor a revisão da parametrização do Perfil Quantitativo 25 

Mínimo para a progressão na Carreira Pq. O presidente agradeceu aos membros do GT pelo empenho 26 

nesta importante tarefa e passou a palavra à Pq. Valéria Maia Merzel – CPQBA, que presidiu os trabalhos. 27 

A Pq. Valéria fez uma apresentação dos ajustes que o GT efetuou em seu relatório, decorrentes das 28 

contribuições do plenário e de outras sugestões encaminhadas ao GT. Os principais comentários se 29 

concentraram basicamente em quatro sugestões: 1. A definição de prazos para a contagem das atividades 30 
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definidas como obrigatórias em cada nível de progressão; bem como a definição de um interstício entre 31 

uma progressão e outra. Neste ponto o GT decidiu não acatar as sugestões, tendo em vista que as 32 

progressões serão concedidas por mérito e que a própria obtenção dos requisitos de mérito já demandaria 33 

tempo razoável; 2. Valorização das atividades relacionadas à gestão e administração, reclassificando-as 34 

com mais força nos critérios de mérito. O GT acatou essa sugestão, criando a categoria de critérios 35 

denominada “comprometimento institucional” e reclassificando o grau de força e pontuação de algumas 36 

atividades. Porém, optou por não considerar obrigatórias as atividades de gestão e administração; 3. 37 

Sugestão de que pelo menos uma atividade de extensão seja classificada como muito forte. O GT acatou 38 

a sugestão e aumentou a pontuação de algumas atividades de extensão; 4. Sugestão de considerar a 39 

equidade de gênero e considerar os anos de afastamento decorrentes do cuidado de dependentes. Apesar 40 

da relevância da questão, o GT considerou que o assunto não se relaciona diretamente com as métricas 41 

de um perfil mínimo para a carreira. Além das sugestões mencionadas, indicadas pelo plenário da CIDP, 42 

o GT também recebeu algumas sugestões por e-mail:  1. Na categorização das atividades, tomar como 43 

base o formulário da CIDP para a avaliação dos relatórios de atividades de pesquisador em vez das 44 

métricas do Sistema RADEP. Sugestão não acatada pelo GT; 2. Incluir na lista de atividades a categoria 45 

comprometimento institucional na qual estariam inseridas atividades cujo exercício implica a execução de 46 

atividades em benefício da coletividade e não somente do desenvolvimento individual de cada 47 

pesquisador. Sugestão acatada pelo GT; 3. Tornar obrigatórias, como requisito de progressão, algumas 48 

atividades institucionais. Obrigatoriedade não acatada pelo GT; 4. Introdução da obrigatoriedade de que 49 

os dois últimos relatórios de atividades tenham sido aprovados sem restrições pela CIDP, como requisito 50 

de progressão. Sugestão não acatada pelo GT; 5. Ressaltar que o perfil mínimo deve observar aspectos 51 

quantitativos e qualitativos. Sugestão acatada pelo GT. O GT também respondeu a algumas ponderações 52 

pontuais como: 1. Modificar de médio para fraco a classificação de artigos publicados em periódicos não 53 

arbitrados; 2. Excluir a atividade “prefácios e apresentações de livros” da lista de atividades de pesquisa 54 

passíveis de pontuação; 3. Atribuir diferentes classificações para eventos acadêmicos; 4. Atribuir pesos 55 

diferentes para os diversos tipos de atividades de administração; 5. Excluir a participação em bancas de 56 

exame de qualificação da lista de atividades passíveis de pontuação. Feitas estas considerações, a Pq. 57 

Valéria apresentou ao plenário o quadro de atividades passíveis de pontuação, com a classificação e peso 58 

resultantes dos ajustes providenciados pelo GT. Encerrada a exposição do GT, a palavra foi aberta às 59 

considerações do plenário. A Pq. Rosana Almada Bassani – CEB parabenizou o trabalho realizado pelo 60 

GT, mas insistiu na necessidade de definir um interstício entre progressões. No que tange às atividades 61 

de caráter mais administrativo, indicativas do comprometimento institucional, ressaltou a distinção entre 62 

atividades propriamente de gestão e atividades representativas, como por exemplo a participação em 63 

grupos de trabalho e a atuação em colegiados. Embora aquelas não devam ser obrigatórias na carreira de 64 

pesquisador, visto que nem todos terão perfil e/ou oportunidade, estas deveriam sim ser obrigatórias por 65 

serem de “interesse institucional”, nos termos do Art. 1º da Deliberação CAD-001/2019. A Pq. Rosana 66 

também insistiu que o RADEP não é a melhor métrica para a estruturação dos parâmetros do perfil mínimo, 67 

visto que foi desenvolvido para a carreira de docentes MS, ainda que esteja sendo adotado para a 68 

elaboração dos relatórios de atividades de pesquisador. Na sequência, o Pq. Manuel Silveira Falleiros - 69 
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CIDDIC perguntou como serão considerados os afastamentos decorrentes do cuidado de dependentes e 70 

também se os homens serão contemplados ou apenas as mulheres. Sobre a questão específica dos 71 

afastamentos e outras considerações de gênero, a Pq. Valéria esclareceu que o GT entende que é sim 72 

um assunto relevante e merecedor de atenção, mas que não se relaciona diretamente com a definição do 73 

perfil mínimo e que, talvez, pudesse ser tratado no âmbito da reforma das regras do processo de 74 

progressão, assunto que também tem GT ativo. Em seguida, a Pq. Raluca Savu – CCSNano ponderou 75 

que, embora atividades representativas, de interesse institucional, devam ser obrigatórias e passíveis de 76 

pontuação, deve-se dar tratamento diferenciado a cada tipo de atividade, afinal a mera participação em 77 

grupos de trabalho não deve ter o mesmo peso que atividades mais complexas como o exercício de cargos 78 

de coordenação de Centros e Núcleos, por exemplo. Na mesma linha, a Pq. Ana Carolina de Moura Delfim 79 

Maciel – COCEN reforçou que o tratamento diferenciado se justifica não tanto pelo volume de trabalho 80 

envolvido, já que há GTs muito complexos e desgastantes, mas pela grande responsabilidade institucional 81 

que os cargos de coordenação acarretam. Com a palavra, a Pq. Ana Maria Alves Carneiro da Silva – 82 

NEPP, parabenizou o trabalho realizado pelo GT e ponderou que, pensando na aplicação dos perfis para 83 

processos de progressão, parte-se do pressuposto de que haverá disponibilidade orçamentária para que 84 

as progressões ocorram somente a partir da consideração do mérito, contudo há que se pensar em como 85 

proceder em situações de constrição orçamentária. A Pq. Ana Maria também destacou a importância de 86 

diferenciar quais atividades enquadram-se como gestão/administração e quais referem-se ao 87 

comprometimento institucional, sendo que para estas deveria haver alguma obrigatoriedade. A Pq. Valéria 88 

esclareceu que a proposta do GT teve como referencial o Art. 1º da Deliberação CAD-A-001/2019 e que, 89 

à luz desta norma, tais atividades não são inerentes à carreira Pq. Assim, caso avance a ideia de tornar 90 

obrigatórias algumas atividades administrativas/representativas, talvez seja necessário reformar a 91 

Deliberação da carreira Pq. Na sequência, a Pq. Raquel Scotti Hirson – LUME, integrante do GT, 92 

esclareceu que a classificação de atividades presentes no RADEP foi utilizada pelo GT, como base para 93 

a consulta feita aos integrantes da carreira Pq, por ser muito completa, até mais do que o SIPEX. 94 

Entretanto, a categorização do RADEP não foi utilizada indiscriminadamente, mas somente naquilo que 95 

se referia à atividade de pesquisa e pontos típicos da carreira de pesquisador Pq. Além disso, face ao 96 

retorno da consulta, o GT agregou e reorganizou várias categorias de maneira mais adequada. Não 97 

havendo mais inscrições, o presidente fez um apanhado dos elementos levantados na discussão. O 98 

presidente ponderou que, de fato, em seu entender, a participação em grupos de trabalho não deveria ser 99 

classificada como “muito forte”. No que tange à necessidade de interstício entre progressões, o presidente 100 

indicou que talvez seja mesmo necessário algum dispositivo, ainda que indireto, já que a ausência de um 101 

critério temporal poderia ser mal interpretada pelo conjunto da comunidade acadêmica. Na sequência, a 102 

Pq. Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP fez duas observações: a) concordou que seria razoável 103 

estabelecer um interstício e b) indicou que seria importante pensar na regra de contagem de tempo e 104 

produção para fazer jus à solicitação de progressão. Como exemplo, indicou o caso dos pesquisadores 105 

que estão com o processo de progressão em curso (não finalizados em virtude da LC 173/2020) com 106 

recursos advindos dos processos de progressão de 2013 e 2014. Nestes casos, a partir de quando se 107 

iniciaria a contagem do tempo de interstício e qual seria o período a ser considerado para a contagem da 108 
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pontuação? A contagem iniciaria a partir da última progressão ou poderia retroagir? Após certa discussão 109 

quanto à pertinência e critérios para a instituição de um interstício, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa 110 

alertou que os artigos 6º e 20 da Deliberação CAD-A-001/2019 já indicam como exigência para a 111 

participação nos processos de progressão que o pesquisador tenha um relatório de atividades aprovado 112 

sem restrições, no nível da carreira em que esteja. Deste modo, ainda que indiretamente, a própria 113 

deliberação da carreira Pq já estabelece um interstício já que os relatórios de atividades têm prazos que 114 

variam de três a cinco anos. A Pq. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN sugeriu que o texto do 115 

perfil mínimo poderia se remeter aos artigos da deliberação citados pelo servidor Luiz Fernando, o que já 116 

daria conta de estabelecer um critério temporal. A Pq. Rosana Almada Bassani – CEB esclareceu que, a 117 

princípio, tende a considerar curto o interstício de três anos, já que como a carreira Pq só tem três níveis, 118 

em tese seria possível chegar ao topo da carreira em apenas seis anos. Não obstante, concordou com a 119 

proposta tendo em vista o fato de que as admissões na carreira Pq precisam necessariamente ocorrer no 120 

nível inicial, exigência que não existia na antiga Carreira de Técnico Especializado de Apoio à Pesquisa 121 

Cultural, Científica e Tecnológica – TPCT. A presidente do GT, Pq. Valéria, também concordou com a ideia 122 

de remeter-se à Deliberação CAD-A-001/2019 na questão do interstício. Não havendo mais inscrições, o 123 

presidente sugeriu que o relatório do GT fosse votado, com o compromisso de que o GT incluísse, a 124 

posteriori, as diversas sugestões acordadas em plenário. O GT também se comprometeu a encaminhar o 125 

texto definitivo à secretaria da CIDP para o prosseguimento dos trâmites. Em especial, ficou acordado que 126 

quanto à questão do interstício dever-se-á remeter aos artigos 6º e 20 da Deliberação CAD-A-001/2019. 127 

Além disso, no que tange a atividades de comprometimento institucional, as atividades de coordenação 128 

serão classificadas como “muito forte” e as demais atividades de representação, como participação em 129 

GTs e colegiados, serão classificadas como “forte”. Submetido à votação, o relatório do GT foi aprovado 130 

por unanimidade. Houve também votação apartada para fixar que, em progressões do nível B para o nível 131 

A, é critério obrigatório que o pesquisador tenha realizado alguma atividade de comprometimento 132 

institucional, exceto atividades diretamente relacionadas à gestão. A proposta foi aprovada com 13 votos 133 

favoráveis e seis contrários. 134 

(01h56min54s – 02h03min05s) 

Na sequência, a Pq. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN propôs que, devido à importância 135 

institucional do assunto e ao adiantado da hora, o item 2, relativo ao relatório do GT para a regulamentação 136 

das atividades externas remuneradas exercidas por pesquisadores Pq, fosse retirado de pauta. Com a 137 

concordância da Pq. Raluca Savu – CCSNano, presidente do GT, o item foi retirado de pauta por consenso 138 

do plenário. 139 

(02h03min06s – 02h03min05s) 

Encerrada a Ordem do Dia, o presidente passou Expediente. A Pq. Raluca Savu – CCSNano fez algumas 140 

considerações quanto aos prazos para elaboração do PLANES. Também informou sobre um GT, no 141 

âmbito da COCEN, que está mapeando as necessidades de contratações emergenciais. A Pq. Maria Sílvia 142 

Duarte Hadler – CMU informou sobre a realização, de 01 a 03 de dezembro, do 10º Seminário Nacional 143 
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do Centro de Memória da Unicamp. O seminário acontecerá em formato virtual e as inscrições já estão 144 

abertas. Não restando mais assuntos a tratar, o presidente fez as considerações finais, agradeceu a todos 145 

pela participação e deu por encerrada a reunião. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja 146 

submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores. Cidade Universitária 147 

“Zeferino Vaz”, 15 de setembro de 2021. 148 

 

APROVADA NA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO 2021, POR 

14 VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO. 


