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ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

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

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

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

com a participação dos seguintes membros: Ana Clara Fonseca Leitão Duran – NEPA; Ana Carolina de 4 

Moura Delfim Maciel – COCEN (Vice-Presidente); Fabiana Fantinatti Garboggini – CPQBA (Suplente); 5 

Fabíola Brigante Del Porto – CESOP; João Vilhete Viegas D’Abreu – NIED; José Eduardo Fornari Novo 6 

Júnior – NICS; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Maísa Faleiros da Cunha – NEPO; Manuel Silveira 7 

Falleiros – CIDDIC; Marcus Alexandre Finzi Corat – CEMIB; 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); Renato Ferracini – LUME; 10 

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

NEPAM; Stella Maria Barberá da Silva – NEPP (Suplente). Justificaram ausência: Pq. Dra. Ana Maria 12 

Alves Carneiro da Silva, substituída por Stella Maria Barberá da Silva Telles (Suplente); Pq. Dra. Valéria 13 

Maia Merzel, substituída pela Pq. Dra. Fabiana Fantinatti Garboggini (Suplente); Pq. Dra. Raquel Scotti 14 

Hirson, substituída pelo Pq. Dr. Renato Ferracini (Suplente); Pq. Dr. Stanislav Mochkalev, sem 15 

substituição. 16 

(00min:00s – 12min:20s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Septuagésima Sessão Ordinária da 17 

Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores agradecendo a presença de todos. Em 18 

seguida, colocou em votação a ata da sexagésima nona sessão ordinária da câmara, realizada em 20 de 19 

outubro de 2021, que foi aprovada com 12 votos favoráveis e três abstenções. Na sequência, apresentou 20 

o conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Calendário das reuniões da CIDP – 2022; Cronograma do 21 

Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Pq, Edição 2022; Indicação ao Prêmio de Reconhecimento 22 

Acadêmico para Pesquisadores Pq, Edição 2021, Relatório de Atividades de Carmen Cecília de Campos 23 

Lavras – NEPP, com destaque. O representante do LUME, Pq. Dr. Renato Ferracini solicitou destaque 24 

ao item 03 da pauta, referente à indicação ao Prêmio Pq, apenas para que pudesse ser votado 25 

separadamente. Foram colocados em votação em votação os itens não destacados, que foram aprovados 26 

com 15 votos favoráveis e uma abstenção. Colocou-se em votação o item referente à Indicação ao Prêmio 27 

Pq, Edição 2021, que foi aprovado com 15 votos favoráveis e uma abstenção. 28 

(12min:21s – 1h23min57s) 

Na sequência, o presidente passou a palavra ao Pq. Renato Ferracini – LUME, que agradeceu a todos 29 

pela indicação ao Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores Pq, Edição 2021. A palavra 30 
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foi passada à Pq. Karla Adriana Martins Bessa – PAGU, que, diante das sugestões do parecer da 31 

Comissão de Avaliação Externa, sugeriu que em algum momento se discuta a possibilidade de separar a 32 

indicação do Prêmio Pq por áreas. A Pq. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN comentou que, 33 

de fato, é bastante complexo para a comissão de avaliação avaliar candidatos de áreas tão distintas, e 34 

reforçou que este assunto merece reflexão. Em seguida, passou-se à discussão do Relatório de Atividades 35 

da Pq. Dra Carmen Cecília de Campos Lavras – NEPP. O presidente passou a palavra à relatora Pq. Ana 36 

Clara Fonseca Leitão Duran – NEPA, que explicou o teor de seu parecer, sugerindo que a Pq. Carmen 37 

Lavras procure: a) melhorar a integração das atividades de extensão com suas atividades de pesquisa, 38 

procurando publicar mais artigos em periódicos internacionais de alta circulação e em periódicos nacionais 39 

importantes para seus pares, bem como livros e capítulos de livros; b) procure integrar as atividades de 40 

extensão com suas atividades de ensino; e c) busque evidenciar seu comprometimento institucional com 41 

o NEPP e a Unicamp ao participar de atividades como grupos de trabalho e comissões, em especial no 42 

que tange a sua vasta experiência em atividades de extensão. Dando continuidade, a palavra foi passada 43 

à representante do NEPP, Stella Maria Barberá da Silva (Suplente) que fez a leitura de um documento 44 

encaminhado pela coordenação do NEPP, com algumas explicações e destaques em relação às 45 

atividades da Pq. Dra. Carmen Lavras [A integra do documento está nem anexo]. O presidente cedeu a 46 

palavra ao Coordenador do NEEP, Prof. Dr. Carlos Raul Etulain, presente como convidado, que discorreu 47 

sobre o cenário atual da pesquisa desenvolvida no NEEP e sobre a contribuição inestimável da Pq. 48 

Carmen. Agradecendo à Pq. Ana Clara pela relatoria, o presidente indicou que, em seu entendimento, as 49 

sugestões do parecer são construtivas e orientativas, de modo que talvez pudessem constar no corpo do 50 

texto, mas o relatório em si ser simplesmente aprovado. A Pq. Ana Carolina também agradeceu à relatora 51 

e ratificou o entendimento do presidente no sentido de que as sugestões do parecer têm uma perspectiva 52 

construtiva. Ressaltou que a prática do ensino não é obrigatória na Carreira Pq, embora muitas vezes seja 53 

desejável. Além disso, frisou a importância de que os relatórios de atividades sejam bem instruídos, com 54 

todas as informações relevantes que possam esclarecer os relatores. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa 55 

pontuou, do ponto de vista normativo/administrativo, as diferentes implicações das modalidades de 56 

aprovação: “aprovado”; “aprovado com sugestões” e “aprovado com restrições”. Na sequência, a Pq. 57 

Rosana Bassani – CEB esclareceu que “sugestão” não é necessariamente algo negativo. Ressaltou que 58 

a classificação "aprovação com sugestões" não implica demérito ao relatório, sendo na verdade um 59 

encaminhamento colaborativo. Também ressaltou a importância de que os pesquisadores deem mais 60 

atenção ao campo de autoavaliação na elaboração do relatório de atividades. Na sequência, a relatora 61 

esclareceu que dê fato as sugestões de seu parecer são colaborativas, sem a intensão de causar qualquer 62 

prejuízo à pesquisadora interessada. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa informou, então, as 63 

repercussões administrativas de o relatório ser aprovado com sugestões: a) o prazo de entrega do próximo 64 

relatório continuará sendo de 4 anos e não aumentará para 5 anos; b) a pesquisadora não poderá 65 

candidatar-se ao Prêmio Pq de 2022. Ressaltou que um encaminhamento possível para a votação seria a 66 

aprovação, porém com as sugestões apenas no corpo do texto. Continuando, a Pq. Priscila Pereira Coltri 67 

– CEPAGRI ressaltou a importância de que os pareceres sejam um espaço para a indicação de sugestões 68 

positivas, sem que, contudo, acarretem prejuízo aos avaliados. Também ressaltou a importância de que a 69 
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avaliação tenha uma perspectiva mais integral, que leve em conta a interdisciplinaridade e não foque 70 

apenas nos aspectos quantitativos. A Pq. Rosana Bassani – CEB ressaltou que os pesquisadores devem 71 

ter liberdade para fazer sugestões sempre que acharem pertinente. Ressaltou que a “aprovação com 72 

sugestões” não deveria ter qualquer implicação administrativa em prejuízo do pesquisador, afinal são 73 

sugestões. O servidor Luiz Fernando esclareceu que, sem prejuízo de a CIDP encaminhar uma orientação 74 

diferente, do ponto de vista administrativo, atualmente somente a “aprovação”, sem sugestões ou 75 

restrições, não tem nenhuma repercussão administrativa. As deliberações sobre o assunto têm sido 76 

aplicadas nestes moldes desde a publicação. Aproveitando a ensejo, o presidente relatou ao plenário como 77 

a questão tem sido tratada na CIDD (Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes) em relação à 78 

carreira MS. Dando continuidade, a relatora, Pq. Ana Clara, concordou com a possibilidade de encaminhar 79 

pela aprovação do relatório, apenas mantendo as sugestões no corpo do texto, posto que não há a 80 

intenção de implicar qualquer prejuízo administrativo à interessada. Não havendo mais inscrições, o item 81 

foi submetido à votação e aprovado com 16 votos favoráveis e duas abstenções.  82 

(1h23min58s – 2h20min45s) 

Passando ao Expediente, o presidente iniciou a discussão sobre a possibilidade de aproveitamento da 83 

lista do Processo Avaliatório de Progressões na Carreira Pq de 2019. Trouxe uma perspectiva histórica e 84 

futura sobre a valorização das carreiras da UNICAMP. Informou que a possibilidade de aproveitamento da 85 

lista foi confirmada pela Procuradoria Geral da Unicamp, nos termos do Despacho PG 4470/2021. Disse 86 

também que o aproveitamento não impede a realização de novo procedimento avaliatório de progressões 87 

em 2022, sendo que a diretriz da atual gestão da Universidade é que as progressões sejam concedidas 88 

com base na demonstração do mérito acadêmico e não na limitação orçamentária. Na sequência, o 89 

servidor Luiz Fernando complementou as informações do presidente. A Pq. Fabiana Fantinatti Garboggini 90 

– CPQBA argumentou que como no processo anterior existia uma limitação financeira e um número 91 

determinado de progressões, o aproveitamento da lista não seria legítimo, dado que não há um corte 92 

objetivo de mérito. Na sequência, a Pq. Rosana Bassani – CEB também enfatizou que a progressão de 93 

2019 teve regras próprias, que inclusive estão em processo de alteração pela CIDP, de modo que 94 

aproveitar a lista deste processo seria de certa forma injusto com os pesquisadores que se candidatarão 95 

em 2022. A Pq. Karla Adriana Martins Bessa – PAGU indagou se algum pesquisador foi desclassificado 96 

no processo de progressão anterior. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa informou que não houve 97 

desclassificação. Na sequência, a Pq. Sônia Regina da Cal Seixas – NEPAM disse que o posicionamento 98 

da PG não deve ser desconsiderado. Defendeu que a lista seja aproveitada, uma vez que o processo de 99 

progressão anterior foi adequadamente conduzido, não tendo a banca indicado restrições de mérito aos 100 

inscritos, e dado que o atual cenário orçamentário permite. O Pq. Renato Ferracini – LUME também 101 

defendeu o aproveitamento da lista, até em função do represamento histórico de progressões na Carreira 102 

Pq. Concordando, a Pq. Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI argumentou que o mérito dos possíveis 103 

beneficiários foi devidamente comprovado pela documentação solicitada para a participação no processo 104 

de progressão, sendo que, para tal, os interessados tiverem que comprovar o atendimento aos critérios 105 

estabelecidos pelo Perfil Mínimo de cada Centro e Núcleo de pesquisa. Dando continuidade, a Pq. Raluca 106 
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Savu (suplente da COCEN) fez esclarecimentos em relação ao processo anterior. Na sequência, a Pq. 107 

Rosana deixou claro que não teve a intenção de contestar o entendimento da PG, mas somente ressaltar 108 

que o processo de progressão de 2019 teve regras específicas, sendo que o aproveitamento da lista pode 109 

levar a questionamentos futuros. O servidor Luiz Fernando reforçou que o assunto será incluído na Ordem 110 

do Dia de futura sessão ordinária da CIDP para deliberação, sendo que, se a proposta for aprovada pelo 111 

plenário, a CIDP emitirá parecer recomendando o aproveitamento da lista à CEPE, que homologará o 112 

processo em fevereiro de 2022. Em função de outro compromisso assumido, o presidente, Prof. Fernando 113 

Sarti, teve que deixar a reunião. Assim, dado que a vice-presidente da câmara, Pq. Dra. Ana Carolina de 114 

Moura Delfim Maciel – COCEN é parte interessada no assunto, a presidência da sessão foi delegada ao 115 

servidor Luiz Fernando Alves Rosa, Assistente Técnico de Direção da CIDP. Na sequência, a Pq. Maísa 116 

Faleiros da Cunha – NEPO pediu um esclarecimento sobre o estágio de tramitação do processo de 117 

progressão de 2019. O servidor Luiz Fernando esclareceu que a CIDP chegou a aprovar o processo em 118 

20/05/2020, remetendo o assunto para a homologação da CEPE. Contudo, antes da manifestação da 119 

CEPE houve o advento da LC 173/2020 e a tramitação foi suspensa. Não havendo mais inscrições, o 120 

servidor Luiz Fernando Alves Rosa fez os esclarecimentos finais, ressaltando o assunto será incluído em 121 

pauta futura da CIDP, para aprovação. Não restando mais assuntos a tratar, o servidor Luiz Fernando 122 

Alves Rosa fez as considerações finais, agradeceu a todos pela participação e deu por encerrada a 123 

reunião. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna 124 

de Desenvolvimento de Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 17 de novembro de 2021. 125 

 

APROVADA NA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO 2021, COM 

15 VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO ABSTENÇÕES 

 


