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ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 

No dia quinze do mês de dezembro 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; Flávia Linhalis – NIED (Suplente); João Vilhete Viegas D'Abreu – NIED; 6 

Jorge Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO; José Eduardo Fornari Novo Júnior – NICS; Katlin Brauer 7 

Massirer – CBMEG (Suplente); Leila da Costa Ferreira – NEPAM (Suplente); Maísa Faleiros da Cunha – 8 

NEPO; Marcos Aurélio Barbai – NUDECRI (Suplente); Marcus Alexandre Finzi Corat – CEMIB; Maria Sílvia 9 

Duarte Hadler – CMU ; Mauro Donizeti Berni – NIPE; Michela Borges – (Representação dos Pq não 10 

vinculados à COCEN); Natália Corazza Padovani – PAGU (Suplente); Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; 11 

Raluca Savu – COCEN (Suplente); Raquel Scotti Hirson – LUME; Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE; 12 

Stanislav Moshkalev – CCSNano; Tadeu Moraes Taffarello – CIDDIC; Valéria Maia Merzel – CPQBA. 13 

Justificaram ausência: Pq. Dra. Mônica Barbosa de Melo – CMBEG, substituída pela Pq. Dra. Katlin Brauer 14 

Massirer (Suplente); Pq. Dra. Sônia Regina da Cal Seixas – NEPAM, substituída pela Pq. Dra. Leila da 15 

Costa Ferreira (Suplente); Pq. Dra. Susana Oliveira Dias – NUDECRI, substituída pelo Pq. Dr. Marcos 16 

Aurélio Barbai (Suplente); Pq. Dra. Karla Adriana Martins Bessa – PAGU, substituída pela Pq. Dra. Natália 17 

Corazza Padovani (Suplente); Pq. Dr. Manuel Silveira Falleiros – CIDDIC, substituído pelo Pq. Dr. Tadeu 18 

Moraes Taffarello (Suplente). 19 

(00min:00s – 21min:07s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Septuagésima Primeira Sessão 20 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores agradecendo a presença de 21 

todos. Em seguida, colocou em votação a ata da Septuagésima Sessão Ordinária da câmara, realizada 22 

em 17 de novembro de 2021, que foi aprovada com 15 votos favoráveis e quatro abstenções. Na 23 

sequência, apresentou o conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Homologação do Parecer CIDP/CCRH 24 

17/2020, Ad referendum, relativo à abertura do processo de progressão Pq conduzido pelo NEPP [01P-25 

558/2020]; Homologação do Resultado Final dos processos de Progressão Pq NEPP [01P-558/2020] e 26 

CPQBA [31P-1421/2020, 31P-1425/2020, 31P-1426/2020]; Aproveitamento integral da lista classificatória 27 

do progressão na Carreira Pq de 2019 [01P-21486/2018], com destaque; Relatório final do Grupo de 28 

Trabalho instituído pela Portaria PRDU 004/2020 para propor a revisão do processo de progressão na 29 

Carreira de Pesquisadores, com destaque; Relatórios de Atividades Pq de Márcio José da Silva – CBMEG 30 

e Raluca Savu – CCSNano. A representante do NEPP, Pq.ª Dra. Ana Maria Alves Carneiro da Silva, 31 

solicitou destaque aos itens 01 e 02 da pauta, referentes ao processo de progressão Pq do NEPP. Foram 32 

colocados em votação o item 01 que foi aprovado com 18 votos favoráveis e três abstenções. O presidente 33 
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colocou em votação, em separado, os itens 01 e 02, que foram aprovados com 17 votos favoráveis e duas 34 

abstenções. Os itens relativos aos Relatórios de Atividades Pq de Márcio José da Silva – CBMEG e Raluca 35 

Savu – CCSNano foram aprovados com 19 votos favoráveis e uma abstenção. Por fim, os demais itens 36 

não destacados foram aprovados com 19 votos favoráveis e uma abstenção. 37 

(21min:08s – 2h47min16s) 

Na sequência, o presidente passou à discussão do item 06 da pauta, referente ao aproveitamento integral 38 

do processo de Progressão na Carreira Pq de 2019 [01P-21486/2018]. O presidente apresentou o histórico 39 

do processo, explicando que a Procuradoria Geral da Unicamp (PG) foi consultada quanto à possibilidade 40 

jurídica de aproveitamento da lista, sendo a resposta favorável [Despacho PG 4470/2021]. O servidor Luiz 41 

Fernando Alves Rosa ratificou as informações do presidente e acrescentou que, segundo a PG, o 42 

aproveitamento da lista não inviabiliza a abertura de novo processo de progressão em 2022 [Despacho 43 

PG 5312/2021]. O Pq. Dr. Tadeu Moraes Taffarello (Suplente do CIDDIC) questionou se os integrantes da 44 

lista, beneficiados pelo aproveitamento, atendem ao Perfil Quantitativo Mínimo (PQM), sendo informado 45 

de que sim, houve o atendimento ao PQM, dado que era requisito de inscrição. A Pq. Dra. Valéria Maia 46 

Merzel – CPQBA indagou se a opção pelo aproveitamento da lista implicaria algum atraso ao trâmite do 47 

processo. O presidente esclareceu que não haverá qualquer prejuízo, pois de qualquer modo a CEPE só 48 

homologará o processo em fevereiro de 2022. Em seguida, a Pq. Dra. Ana Maria Alves Carneiro da Silva 49 

– NEPP, questionou se é possível saber o montante de recurso orçamentário alocado no aproveitamento 50 

da lista de progressões de 2019, no processo de progressão de 2022 e nas contratações para a Carreira 51 

Pq. O presidente esclareceu que os recursos orçamentários previstos serão suficientes para atender ao 52 

aproveitamento da lista de 2019 e às novas progressões que vierem a ser aprovas em 2022, desde que 53 

observado o mérito. Já em relação a novas contratações, haverá recursos, mas a Administração da 54 

Unicamp ainda está elaborando a política e os critérios a serem aplicados. Não havendo mais inscrições, 55 

o assunto foi submetido à votação e aprovado com 20 votos favoráveis e uma abstenção.  56 

(2h47min17s – 2h46min16s) 

Em seguida, passou-se à discussão do item 07 da pauta, relativo ao Relatório Final do Grupo de Trabalho 57 

instituído pela Portaria PRDU 004/2020, com a finalidade de propor a revisão das normas de progressão 58 

na Carreira Pq. A palavra foi passada à presidente do GT, Pq.ª Dra. Raluca Savu, que fez um apanhado 59 

sobre o trabalho do GT e das diretrizes adotadas na formulação da proposta. Ressaltou que o GT recebeu 60 

várias sugestões, que foram levadas em conta na formulação do relatório. Após algumas manifestações 61 

de parabenização ao GT, o Pq. Dr. Marcelo Mendes Brandão – CBMEG, que auxiliou os integrantes do 62 

GT na formalização da proposta, apresentou e explicou o “índice de normalização do tempo”. Aberta a 63 

palavra para considerações, a Pq.ª Dra. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN agradeceu ao GT 64 

pelos esforços e excelente trabalho. Indagou os integrantes do GT sobre a obrigatoriedade de observância 65 

de interstício. Na sequência, Pq.ª Dra. Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI, parabenizou o GT e perguntou 66 

se os afastamentos decorrentes de licença maternidade entrarão no cálculo do índice de normalização do 67 

tempo. Também solicitou que o GT explicasse melhor a possibilidade de escolher duas áreas de atuação 68 
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para a progressão. O Pq. Marcelo fez os esclarecimentos técnicos sobre o índice de normalização e 69 

indicou que a questão dos afastamentos será levada em conta, mas não afetará o índice de normalização 70 

especificamente. A Pq. Dra. Flávia Linhalis – NIED (Suplente), esclareceu que a questão das licenças está 71 

contemplada na fórmula disponível na página 102 da pauta. Em seguida, a Pq.ª Dra. Raluca Savu ressaltou 72 

que a necessidade de interstício está prevista na Deliberação CAD-A-001/2019, podendo ser reforçada no 73 

texto do GT, se o plenário da CIDP considerar necessário. Também explicou que a indicação, pelos 74 

pesquisadores, de áreas de atuação ajudará a desenhar a composição e montagem da banca avaliadora. 75 

Na sequência, o Pq. Dr. David Montenegro Lapola – CEPAGRI (Suplente) sugeriu um ajuste de texto, para 76 

explicar melhor a fórmula de avaliação, deixando claro que a classificação levará em conta a produção no 77 

tempo, medindo, portanto, a produtividade. O Pq. Dr. Tadeu Moraes Taffarello – CIDDIC (Suplente) 78 

indagou se as licenças paternidades também serão consideradas. A Pq. Dra. Raluca Savu indicou que 79 

todos os tipos de afastamentos serão considerados, sendo que o GT tentará deixar mais claro no texto. 80 

Em seguida, a Pq.ª Dra. Raquel Scotti Hirson – LUME solicitou a inclusão das atividades de “divulgação 81 

artística”, que são relevantes para os pesquisadores da área de artes. Na sequência, o Pq. Marcelo fez 82 

mais alguns esclarecimentos sobre as fórmula. A Pq.ª Dra. Ana Carolina indagou se não seria possível um 83 

método de classificação que não envolvesse fórmulas matemáticas, que tornam complexo o entendimento 84 

da classificação. Em seguida, o Pq. Dr. Mauro Donizeti Berni – NIPE compartilhou sua experiência como 85 

pesquisador da Carreira Pq, sendo egresso da iniciativa privada, como base no que indicou, em seu 86 

entender, a necessidade de ajustes nas fórmulas propostas pelo GT. Feitos mais alguns apartes, com 87 

sugestões de ajuste à proposta do GT, o presidente, Prof. Dr. Fernando Sarti, consultou o plenário sobre 88 

a possibilidade de submeter o parecer a votação ou encaminhar pela retirada de pauta. O servidor Luiz 89 

Fernando Alves Rosa recordou as etapas da tramitação da proposta, explicando que a retirada de pauta 90 

poderá atrasar o calendário do processo de Progressão Pq 2022. Na sequência, a Pq.ª Flávia opinou que 91 

a adoção da fórmula de Indicador Final é fundamental para a classificação objetiva dos candidatos. A Pq.ª 92 

Ana Carolina manifestou seu posicionamento favorável à retirada de pauta. Por sua vez, a Pq.ª Priscila 93 

concordou com a observação da Pq.ª Flávia quanto à necessidade da fórmula, sobretudo em cenários de 94 

restrição orçamentária e recursos insuficientes para a progressão de todos os detentores de mérito. Diante 95 

das manifestações, a Pq.ª Raluca Savu, que presidiu os trabalhos do GT, solicitou a retirada de pauta, a 96 

fim de que o GT possa refletir sobre as ponderações do plenário e tentar readequar sua proposta. Posta 97 

em votação, a proposta de retirada de pauta foi aprovada por unanimidade. 98 

(2h46min46s – 2h52min40s) 

Passando ao Expediente, a Pq.ª Dra. Raluca deu informações acerca do andamento do GT para 99 

regulamentação do exercício simultâneo de atividades externas na Carreira Pq. Relatou que a proposta 100 

está sendo levada ao conhecimento dos pesquisadores, para ciência e discussão, devendo retornar à 101 

pauta da CIDP de fevereiro de 2022. Na sequência, o servidor Luiz Fernando Alves Rosa agradeceu a 102 

todos os membros pelo comprometimento e colaboração com os trabalhos da CIDP no biênio 2021-2022. 103 

Reforçou a necessidade de que os Centros e Núcleos formalizem a indicação de seus representantes para 104 

o biênio 2022-2023 e desejou um bom final de ano e boas festas a todos(as). O presidente também 105 
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agradeceu a todos pelo empenho, desejou boas festas e, não havendo mais assuntos a tratar, feitas as 106 

considerações finais, deu por encerrada a reunião. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja 107 

submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores. Cidade Universitária 108 

“Zeferino Vaz”, 15 de dezembro de 2021. 109 

 

 


