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ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

No dia vinte do mês de outubro 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); Fabíola Brigante Del Porto – CESOP; Gláucia dos Santos Marcondes – NEPO (Suplente); 5 

João Vilhete Viegas D’Abreu – NIED; José Eduardo Fornari Novo Júnior – NICS; Karla Adriana Martins 6 

Bessa – PAGU; Manuel Silveira Falleiros – CIDDIC; Marcus Alexandre Finzi Corat – CEMIB; Maria Silvia 7 

Duarte Hadler – CMU; Michela Borges – IB (Representação dos Pesquisadores não vinculados à COCEN); 8 

Mônica Barbosa de Melo – CBMEG; Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; Raluca Savu – COCEN (Suplente); 9 

Raquel Scotti Hirson – LUME; Rosana Almada Bassani – CEB; Sônia Regina da Cal Seixas – NEPAM; 10 

Stanislav Mochkalev – CCSNano; Susana Oliveira Dias – NUDECRI; Valéria Maia Merzel – CPQBA. 11 

Justificaram ausência: Maísa Faleiros da Cunha – NEPO, substituída por Glaucia dos Santos Marcondes 12 

(Suplente); Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP, sem substituição; Mauro Donizeti Berni – NIPE, 13 

sem substituição e Ana Clara Fonseca Leitão Duran – NEPA, sem substituição. 14 

(00min:00s – 05min:55s) 15 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Sexagésima Nona Sessão Ordinária 16 

da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores agradecendo a presença de todos. Em 17 

seguida, colocou em votação a ata da sexagésima oitava sessão ordinária da câmara, realizada em 15 de 18 

setembro de 2021, que foi aprovada com 14 votos favoráveis e uma abstenção. Na sequência, apresentou 19 

o conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Relatório Final do GT instituído pela Portaria PRDU 003/2021, 20 

com destaque; e oito Relatórios de Atividades de Pesquisadores. Feito isto, colocou em votação os itens 21 

não destacados, que foram aprovados com 14 votos favoráveis e uma abstenção. Foram aprovados, 22 

portanto, os Relatórios de Atividades de Pesquisadores de Aline Vieira de Carvalho – NEPAM; Regina 23 

Facchini – PAGU; Natália Corazza Padovani – PAGU; Célia Regina Tomiko Futemma – NEPAM; Jorge 24 

Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO; Michela Borges – IB; Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE e 25 

Fábio Maia Bertato – CLE. 26 

(05min:56s – 02h07min24s) 27 

Na sequência, passou-se à discussão do Relatório Final do GT instituído pela Portaria PRDU 003/2021 28 

com a finalidade de propor alteração à Deliberação CAD-A-001/2019 para regulamentar o exercício de 29 

atividades externas remuneradas por integrantes da Carreira de Pesquisadores Pq. O presidente 30 

agradeceu aos membros do GT pelo empenho nesta importante tarefa e passou a palavra à Pq. Raluca 31 

Savu – COCEN, que presidiu os trabalhos. A Pq. Raluca fez uma apresentação da proposta de alteração 32 
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da Deliberação CAD-A-001/2019 para regulamentar o exercício de atividade externa remunerada por 33 

integrantes da Carreira de Pesquisadores Pq. Explicou que o trabalho do GT, que incluiu quatro reuniões 34 

virtuais, teve as seguintes premissas: I. Regular o assunto a partir da realidade; II. Utilizar o regramento 35 

da Carreira MS como paradigma e III. Não inviabilizar o exercício de atividade externa remunerada. Na 36 

sequência, a Pq. Raluca expôs a proposta de minuta propriamente dita. Em termos gerais, a proposta do 37 

GT permite que os pesquisadores realizem atividades externas, desde que respeitados os limites de 30 38 

horas semanais e ganhos financeiros não superiores a 100% da remuneração anual do pesquisador na 39 

Unicamp. Nos casos em que o valor obtido com atividades externas ultrapassar o limite de 100% da 40 

remuneração, incidirá taxa de 20% sobre o excedente, cujos recursos serão revertidos ao Centro/Núcleo 41 

e à COCEN, em partes iguais. Após a apresentação da proposta, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa, 42 

que participou do GT, fez uma contextualização sobre a importância da regulamentação do exercício de 43 

atividades externas. A palavra foi, então, passada à Pq. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN, 44 

que pontuou a importância de regulamentar o exercício de atividades externas, sendo que estas diretrizes 45 

servirão para legitimar este tipo de prestação de serviço e agilizar a análise das solicitações, além do que, 46 

trata-se de uma demonstração de amadurecimento da Carreira Pq. O Pq. Marcus Alexandre Finzi Corat – 47 

CEMIB questionou se o Conselho Superior dos Centros e Núcleos de Pesquisa poderá vetar as 48 

solicitações dos pesquisadores ou se os pesquisadores devem apenas dar ciência ao Conselho. A Pq. 49 

Raluca esclareceu que a aprovação do Conselho é necessária para que se possa ter algum controle em 50 

relação à carga horária e valores envolvidos, de modo a coibir abusos. A Pq. Valéria Maia Merzel – CPQBA 51 

concordou com a importância de evitar abusos, mas indagou se isto não poderia ser feito por outros meios 52 

que não a taxa de 20% sugerida pelo GT. A Pq. Raluca esclareceu que outras carreiras da Unicamp 53 

também recolhem essa taxa de 20%. Na sequência, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa corroborou com 54 

a fala da Pq. Raluca, acrescentando que, a rigor, os integrantes da Carreira MS, por exemplo, recolhem, 55 

a título de Ressarcimento Institucional à Universidade, taxas sobre a totalidade dos valores recebidos com 56 

atividades externas, não somente sobre o excedente. Para ciência, as taxas mais comuns são: 8% para o 57 

Programa de Integração, Desenvolvimento e Socialização (PIDS); 3% para o Fundo de Apoio ao Ensino, 58 

à Pesquisa e Extensão (FAEPEX); mínimo de 3% a título de Apoio Institucional à Unidades (AIU). Na 59 

sequência, a Pq. Ana Carolina ponderou a importância de que a proposta guarde bom senso e 60 

proporcionalidade, dado que após a aprovação pela CIDP precisará ser homologada pela Câmara de 61 

Administração – CAD. Dando continuidade, a Pq. Rosana Almada Bassani – CEB questionou se não seria 62 

oportuno prever algum tipo de ressarcimento institucional nos casos em que o pesquisador utiliza recursos 63 

e instalações da Universidade. A Pq. Raluca esclareceu que, a princípio, o ressarcimento institucional seria 64 

atendido pela taxa de 20% sobre o valor excedente à remuneração, que será revertido, em partes iguais, 65 

ao Centro/Núcleo e à COCEN. Na sequência, o Pq. Marcus Alexandre Finzi Corat – CEMIB indagou se o 66 

GT levou em consideração as implicações advindas do fato de que a Carreira Pq tem funcionários de dois 67 

regimes de trabalho diferentes, CLT e ESUNICAMP. A Pq. Raluca esclareceu que o GT levou este aspecto 68 

em conta, mas que a princípio a proposta contempla ambos os regimes, em que pese a contratação CLT 69 

não ser mais possível. Na sequência, o presidente fez algumas reflexões sobre a importância de 70 

institucionalizar a questão as atividades simultâneas, buscando convergência com o que é padrão na 71 
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prática da comunidade interna da Unicamp. Fez um apanhado histórico sobre como a questão das 72 

atividades simultâneas é tratado no âmbito da Carreira MS, sobretudo em virtude do Regime de Dedicação 73 

Integral – RDIDP. Ressaltou que a institucionalização deste assunto, com a contribuição do GT, é 74 

importante para o fortalecimento da Carreira Pq e reconhecimento da maturidade da Carreira nos diversos 75 

âmbitos da comunidade acadêmica da Unicamp. Salientou que é importante que a redação final da 76 

proposta, a ser aprovada pela CIDP, busque alguma convergência com a carreira MS, e outras carreiras 77 

da Unicamp, já que posteriormente o assunto será tratado em instâncias superiores, nas quais a 78 

representatividade dos pesquisadores é quase nula. Lembrou que, no que tange às taxas de ressarcimento 79 

institucional, as demais carreiras recolhem sobre todo o valor recebido de atividades externas, não 80 

somente sobre a parcela excedente ao valor da remuneração anual. Lembrou também que parte do 81 

produto gerado pelo recolhimento das taxas reverterá em benefício dos próprios Centros e Núcleos. 82 

Manifestou que entende que o recolhimento das taxas visa ao fortalecimento institucional da Carreira e da 83 

Unicamp e não deveria ser tratado somente sob a ótica da coibição de abusos. O presidente também 84 

ponderou que considera excessivo o limite de 30 horas proposto pelo GT, o que representaria 75% da 85 

jornada semanal habitual de um pesquisador Pq. Alertou que, em seu entender, estes pontos dificultariam 86 

a aprovação desta proposta da CAD. A Pq Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN agradeceu ao 87 

presidente pelos contrapontos apresentados e ressaltou que são importantes para a construção de uma 88 

proposta que possa ser defendida na CAD e que contribua para a institucionalização e fortalecimento da 89 

carreira Pq. Também ponderou que seria muito bom que a informação de exercício de atividade externa 90 

remunerada, por parte de pesquisadores Pq, fosse declaratória e que, talvez, a intranet da COCEN, em 91 

processo de implantação, pudesse servir a este propósito. A Pq. Raluca, como presidente do GT, ressaltou 92 

que os parâmetros indicados pelo GT foram obtidos da legislação e normas vigentes. No que se refere ao 93 

teto de horas, pautou-se no limite legal da legislação trabalhista e em relação às taxas pautou-se na 94 

Deliberação CONSU-A-002/2021 e nas Resoluções GR 23/2008 e 36/2008. Explicou que o GT não sugeriu 95 

a incidência das taxas sobre toda a remuneração em razão da diferença de estruturação da Carreira Pq, 96 

que não tem RDIDP, e pela diferença de salários em relação à Carreira MS. O servidor Luiz Fernando 97 

ratificou as ponderações da Pq. Raluca e disse que o GT estaria disposto a modificar a proposta à luz das 98 

contribuições dos demais membros do plenário. A Pq. Karla Adriana Martins Bessa – PAGU, membro do 99 

GT, ponderou que, embora defenda o fortalecimento institucional, o assunto “atividades externas”, e o 100 

eventual recolhimento de taxas, não deve ser dissociado do contexto geral da Carreira Pq. Neste sentido, 101 

há que se lembrar que a carreira não tem reajuste salarial a anos e que muitos pesquisadores estão na 102 

carreira há mais de dez anos sem que tenham tido oportunidade de progredir. Além disso, é relevante o 103 

fato de que os pesquisadores não recebem o adicional de salário, relativo à dedicação integral, recebido 104 

pelos docentes MS. Neste contexto, muitas vezes as atividades externas surgem como forma de 105 

complemento de renda para o pesquisador, que não consegue recompor as perdas de poder de compra 106 

no âmbito da Unicamp. Assim, a incidência de taxas, neste momento, significaria impor uma penalização 107 

aos profissionais da carreira. A Pq. Karla também ponderou que a CIDP deveria aprovar uma proposta 108 

ideal, com alguma margem de negociação, ainda que precisasse ser ajustada em instâncias superiores. 109 

Na sequência, o presidente esclareceu que a regulamentação das atividades externas tem caráter 110 
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estrutural e que é necessário tomar cuidado para não contaminar a discussão com elementos conjunturais 111 

sob pena de gerar distorções. A Pq. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN corroborou com a 112 

fala do presidente e ressaltou que é importante que a proposta da CIDP, que será depois homologada 113 

pela CAD, precisa ser exequível, sem dinâmica de negociação. Na sequência, a Pq. Rosana Almada 114 

Bassani – CEB ponderou que a regulamentação das atividades externas para a carreira Pq deveria atender 115 

à premissa de harmonização entre as carreiras da Unicamp e ao mesmo tempo em que não impossibilite 116 

o exercício destas atividades, também não as estimule. A Pq. Raluca Savu, como presidente do GT, 117 

concordou com os apontamentos do presidente, em relação à carga horária e em relação às taxas. Os 118 

demais membros do GT presentes (Karla e Luiz Fernando) assentiram à indicação da Pq. Raluca, mas 119 

solicitaram ao plenário a indicação de alguns referenciais a fim de que o GT tenha base para reformular a 120 

proposta. O presidente fez então algumas sugestões: em relação à carga horária, pensar em limites 121 

semestrais e anuais; propor limites distintos a depender do tipo de atividade envolvida; recolhimento de 122 

taxas nos moldes da prática geral da Universidade; diferentes AIUs de acordo com o tipo de atividade e 123 

de acordo com a realidade específica de cada Centro e Núcleo. A pedido da Pq. Karla, o presidente 124 

também fez alguns esclarecimentos sobre a natureza do RDIDP da Carreira MS. Não havendo mais 125 

inscrições, a fim de que o GT reformule o texto incorporando as contribuições do plenário, submeteu-se à 126 

votação a proposta de retirada de pauta, que foi aprovada com 15 votos favoráveis e uma abstenção.  127 

(02h07min25s – 02h20min50s) 128 

Passando ao Expediente, o GT CIDP para a revisão das normas de progressão informou que está 129 

trabalhando na redação de seu relatório final, faltando ainda alguns ajustes. A secretaria da CIDP também 130 

informou que o relatório final do GT CIDP para a revisão da parametrização dos perfis acadêmicos da 131 

Carreira Pq está sob análise jurídica da PG, após o que será publicado sob a forma de Instrução Normativa 132 

da CIDP, no sentido de balizar a reformulação do perfil quantitativo mínimo de cada Centro e Núcleo. 133 

Também se informou ao plenário o desfecho da análise do Relatório de Atividades do Pq. Dr. Nilo Ricardo 134 

Kim – CEPETRO, que foi reprovado pela CAD, nos termos do Parecer CIDP 018/2020. Por fim, a pedido 135 

do presidente, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa informou que a secretaria da CIDP consultou a 136 

Procuradoria Geral sobre a possibilidade de aproveitamento da lista de excedentes da última progressão 137 

Pq. A PG informou que o aproveitamento é possível, uma vez que o processo ainda não teve a tramitação 138 

finalizada, em virtude da suspensão causada pela LC 173/2020. De todo modo, pela sensibilidade da 139 

matéria, o assunto deverá ser incluído em pauta futura da CIDP, para discussão. Não restando mais 140 

assuntos a tratar, o presidente fez as considerações finais, agradeceu a todos pela participação e deu por 141 

encerrada a reunião. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da 142 

Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 20 de outubro 143 

de 2021. 144 

 

APROVADA NA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO 2021, COM 

12 VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS ABSTENÇÕES 


