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ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

No dia dezesseis do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Cristina Colla – LUME; Ana Maria Alves Carneiro da Silva 4 

– NEPP; Fabiola Brigante Del Porto – CESOP; Flávia Linhalis – NIED; Greciely Cristina da Costa – 5 

NUDECRI; Jorge Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Katlin 6 

Brauer Massirer – CBMEG; Leila da Costa Ferreira – NEPAM (Suplente); Maísa Faleiros da Cunha – 7 

NEPO; Maria Silvia Duarte Hadler – CMU; Mauro Donizeti Berni – NIPE; Michela Borges – Pq não 8 

vinculados à COCEN; Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; Raluca Savu – COCEN (Suplente); Rodney 9 

Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA; Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE; Rosana Almada Bassani 10 

– CEB; Stanislav Mochkalev – CCSNano; Stéphan Olivier Schaub – NICS; Tadeu Moraes Taffarello – 11 

CIDDIC. Justificaram ausência: Pq. Dra. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, substituída pela Pq. Dra. 12 

Raluca Savu (Suplente) e Pq. Dra. Ana Clara da Fonseca Leitão Duran, sem substituição. 13 

(00min:00s – 14min:58s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Septuagésima Terceira Sessão 14 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores, agradecendo a presença de 15 

todos. Informadas as justificativas de ausência, o presidente colocou em votação a ata da septuagésima 16 

segunda sessão ordinária da câmara, realizada em 16 de fevereiro de 2022, que foi aprovada com 17 17 

votos favoráveis e duas abstenções. Na sequência, o presidente apresentou o conteúdo da Ordem do Dia, 18 

composto por: Afastamento sem Prejuízo de Vencimentos de Susana Oliveira Dias – NUDEDRI; Abertura 19 

de Concurso Público para Ingresso na Carreira Pq [01P-22201-2014 – CESOP] e Relatório de Atividades 20 

de Pesquisador de Natália Ferreira Oshiyama – CEB. Não havendo itens previamente destacados, o 21 

presidente indagou ao plenário quanto à necessidade de destacar algum assunto. Neste ínterim, a Pq. 22 

Dra. Katlin Brauer Massirer – CBMEG, que atuou como relatora no Relatório de Atividades da Pq. Natália 23 

do CEB, pediu esclarecimentos sobre o parecer assinado pelo Prof. Dr. Henrique Takachi Moriya da Escola 24 

Politécnica da USP. Também comentou que a princípio teve alguma dificuldade no entendimento de qual 25 

seria o seu papel na avaliação do relatório e de que forma deveria redigir seu parecer, de modo que seria 26 

importante que a secretaria da câmara orientasse um pouco melhor os membros em primeiro mandato 27 

como representante titular quanto ao que se espera de sua atuação. A pedido do presidente, o servidor 28 

Luiz Fernando Alves Rosa esclareceu que o parecer exarado pelo Prof. Henrique Moriya subsidiou a 29 

Resolução do Conselho Superior do CEB. O servidor também esclareceu que as matérias de 30 

competências da CIDP, e consequente atuação de seus membros como relatores, estão descritas na 31 

Deliberação CONSU-A-24/2013, que cria a câmara e na Deliberação CONSU-A-04/2020 que dispõe sobre 32 
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seu Regimento Interno, sendo que tais normas estão disponíveis na seção da câmara no site da PRDU 33 

[http://www.prdu.unicamp.br/CIDP]. De todo modo, o servidor comprometeu-se a enunciar mais 34 

claramente as tarefas quando da distribuição de processos para relatoria e, em caso de dúvida, colocou-35 

se à disposição dos membros, sempre que necessário. Complementando o informe, a Pq. Dra. Rosana 36 

Almada Bassani – CEP, esclareceu que o Prof. Henrique Moriya é membro externo do Conselho Superior 37 

do CEB, tendo por tal motivo atuado como parecerista. Feitos os esclarecimentos, o presidente colocou 38 

em votação os itens da Ordem do Dia, em bloco. Ao longo da votação, a Pq. Dra. Rosana – CEB declarou 39 

abstenção em relação ao Relatório de Atividades da Pq. Natália do CEB, pelo motivo de participarem da 40 

mesma equipe de pesquisa. Encerrada a consulta, foram aprovados, com 20 votos favoráveis, o 41 

Afastamento sem prejuízo de vencimentos da Pq. Susana – NUDECRI e a abertura do Concurso Público 42 

na Carreira Pq do CESOP. Também foi aprovado, com 19 votos favoráveis e uma abstenção, o Relatório 43 

de Atividades de Pesquisador de Natália Ferreira Oshiyama – CEB. 44 

(14min:59s – 1h30min:05s) 

Passando ao Expediente, o presidente cedeu a palavra ao servidor Luiz Fernando que fez breves 45 

comentários sobre a Instrução Normativa CIDP 001/2022, aprovada pela câmara em fevereiro, a qual 46 

estabelece normas e procedimentos para o Processo Avaliatório de Progressão na Carreira de 47 

Pesquisador Pq a ser realizado em 2022. O servidor também apresentou a primeira proposta de calendário 48 

para o Processo de Progressão 2022, para avaliação do plenário. A Pq. Dra. Greciely Cristina da Costa – 49 

NUDECRI, perguntou se a Instrução Normativa foi aprovada pela Procuradoria Geral – PG. O servidor 50 

Luiz Fernando esclareceu que como a CIDP tem competência para estabelecer o regramento do Processo 51 

de Progressão Pq, a consulta à PG não é obrigatória, sendo que a Procuradoria só é acionada em assuntos 52 

em que não se tem satisfatória certeza jurídica. O servidor também esclareceu que o que está pendente 53 

na PG é a nova Parametrização da Carreira Pq, aprovada pelo Parecer CIDP 19/2021, que subsidia a 54 

revisão do Perfil Quantitativo Mínimo (PQM) de cada Centro e Núcleo de pesquisa (C&N). Na sequência, 55 

o presidente reforçou a importância de que os C&N envidem esforços para que seus PQMs sejam 56 

reformados em tempo hábil, de modo a não comprometer o cronograma do Processo de Progressão. Com 57 

a palavra, a Pq. Dra. Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP, parabenizou a secretaria pela propositura 58 

dessa primeira proposta de calendário e perguntou se os PQMs dos C&N serão aprovados por meio de 59 

uma única deliberação e qual seria a implicação caso algum dos C&N não consiga cumprir o cronograma 60 

sugerido. O presidente informou que não seria adequado atrasar o cronograma do Processo de 61 

Progressão em função da dificuldade de algum C&N específico, sendo que o propósito de discutir um 62 

calendário é estabelecer certos limites de prazo, de modo que aqueles que, porventura, não conseguirem 63 

se adaptar poderiam participar dos processos de progressão dos próximos anos. Em seguida, a Pq. Dra. 64 

Karla Adriana Martins Bessa – PAGU manifestou preocupação com o período longo do cronograma, já 65 

que as progressões seriam homologadas somente em junho de 2023, sobretudo num momento de 66 

deterioração do poder de compra dos salários. O presidente disse compreender a preocupação da 67 

pesquisadora, mas frisou ser necessário separar bem as políticas de carreira, como as progressões, e a 68 

política salarial. O presidente também ressaltou que certos prazos institucionais precisam ser observados 69 
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e que o início do processo de Progressão Pq depende da aprovação dos novos PQMs, que devem ser 70 

estabelecidos por meio de Deliberação da CAD. O presidente também ressaltou que a secretaria da CIDP 71 

formulou o calendário tão logo foram aprovadas as novas normas do processo de progressão, propostas 72 

por grupo de trabalho (GT) específico e aprovadas na CIDP de fevereiro. Na sequência, a Pq. Rosana – 73 

CEB pontuou que os trabalhos do GT para a revisão das regras do processo de progressão acabaram se 74 

alongando em função do acúmulo de tarefas dos membros e da densidade dos assuntos tratados pelo GT, 75 

sendo que nem sempre foi fácil encontrar o consenso. A Pq. Rosana também salientou a importância de 76 

não contar com o trabalho das bancas no período de férias. Em seguida, a Pq. Dra. Priscila Pereira Coltri 77 

– CEPAGRI, comentou a experiência do CEPAGRI, que na revisão de seu PQM, optou por aderir 78 

integralmente ao conteúdo da Parametrização aprovada pela CIDP. A pesquisadora sugeriu aos C&N que 79 

levem em conta esta possibilidade, que poderia agilizar o processo de reforma dos PQMs. O servidor Luiz 80 

Fernando lembrou que o cronograma apresentado é apenas uma primeira proposta e que alguns prazos 81 

poderiam ser reduzidos, o que requereria sessões extraordinárias da CAI-CONSU e da CIDP. Na 82 

sequência, o Pq. Dr. Jorge Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO perguntou se o PQM precisa mesmo 83 

ser aprovado por um Conselho Superior e explicou que no CEPETRO existem apenas Conselho 84 

Consultivo e Conselho Científico. O servidor Luiz Fernando esclareceu que a Deliberação CAD-A-85 

001/2019 fala em “Órgão Colegiado Superior”, de modo que o PQM do CEPETRO deverá ser apreciado 86 

pelo colegiado máximo do centro. Após as manifestações, o presidente propôs como encaminhamento 87 

que os C&N encaminhem à secretaria da CIDP, no prazo de dez dias, a previsão de aprovação de seus 88 

PQMs pelo Conselho Superior e que, com base nestas informações, a secretaria elabore nova proposta 89 

de calendário para o Processo de Progressão Pq de 2022, a ser incluída na Ordem do Dia da Sessão da 90 

CIDP de abril, para votação. O servidor Luiz Fernando pediu que os membros da câmara se 91 

responsabilizem pelo encaminhamento das informações à secretaria da CIDP, o que foi aceito. 92 

 (1h30min:06s – 1h56min39s) 

Encerrando os assuntos do Expediente, o servidor Luiz Fernando informou que a partir do dia 1º de maio 93 

de 2022 o Sistema de Relatório de Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa – Sistema RADEP, 94 

estará plenamente disponível para o uso dos pesquisadores da Carreira Pq. A partir desta data todas as 95 

funcionalidades estarão disponíveis e será possível elaborar o relatório de modo completo, inclusive no 96 

que tange às informações qualitativas, a serem inseridas nos campos de autopreenchimento. Além disso, 97 

a partir de então, todo o trâmite poderá ser feito internamente ao sistema, com escolha de pareceristas, 98 

redação de pareceres e encaminhamento às instâncias seguintes. O servidor também recordou que foi 99 

aprovado pela CIDP, em dezembro de 2020, que uma vez que o sistema estivesse 100% liberado, passaria 100 

a ser obrigatória a entrega dos relatórios por meio da ferramenta. A Pq. Dra. Ana Cristina Colla – LUME, 101 

fez comentários sobre a sua experiência e dificuldades encontradas na utilização do Sistema RADEP. No 102 

mesmo sentido, a Pq. Dra. Rosana – CEB, teceu algumas reflexões sobre as falhas e imperfeições dos 103 

dois sistemas envolvidos na elaboração do Relatório de Atividades, SIPEX e RADEP, e solicitou que a 104 

CIDP repense a questão da obrigatoriedade de elaboração dos Relatórios de Atividades por meio do 105 

Sistema RADEP. O presidente fez algumas considerações sobre a importância institucional do RADEP e 106 
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sobre a necessidade de a Universidade se adaptar aos avanços da Tecnologia da Informação. Não 107 

restando mais assuntos a tratar, o presidente agradeceu a todos pela participação e deu por encerrada a 108 

sessão. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna 109 

de Desenvolvimento de Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 16 de março de 2022. 110 

 

APROVADA NA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022, COM 17 

VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS ABSTENÇÕES 


