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ATA DA 75ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

No dia dezoito do mês de maio 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: Alessandra Davólio Gomes – CEPETRO (Suplente); Ana 4 

Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN; Ana Cristina Colla – LUME; Ana Lúcia Tasca Góis Ruiz – FCF 5 

(Suplência da representação dos Pesquisadores não vinculados à COCEN); Ana Maria Alves Carneiro da 6 

Silva – NEPP; Fabíola Brigante Del Porto – CESOP; Flávia Linhalis – NIED; Greciely Cristina da Costa – 7 

NUDECRI; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Katlin Brauer Massirer – CBMEG; Maísa Faleiros da 8 

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

Berni – NIPE; Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; Raluca Savu – COCEN (Suplente); Rodolfo Cristian Ertola 10 

Biraben – CLE; Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA; Rosana Almada Bassani – CEB; Sônia 11 

Regina da Cal Seixas – NEPAM; Stanislav Mochkalev – CCSNano; Stéphan Olivier Schaub – NICS; Tadeu 12 

Moraes Taffarello – CIDDIC. Justificou ausência: Pq. Dra. Michela Borges – IB, substituída pela Pq. Dra. 13 

Ana Lúcia Tasca Góis Ruiz – FCF. 14 

(00min:00s – 07min:42s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Septuagésima Quinta Sessão 15 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores, agradecendo a presença de 16 

todos. Informadas as justificativas de ausência, o presidente colocou em votação a ata da septuagésima 17 

quarta sessão ordinária da câmara, realizada em 18 de maio de 2022, que foi aprovada com 17 votos 18 

favoráveis e uma abstenção. Na sequência, o presidente apresentou o conteúdo da Ordem do Dia, 19 

composto por: Relatório de Grupo de Trabalho [Relatório final do GT instituído pela Portaria PRDU 20 

003/2021] (destaque); Relatórios de Atividades de Pesquisador de Regina Maria Barbosa – NEPO; Edi 21 

Lúcia Sartorato – CBMEG; Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA; Maria Silvia Duarte Hadler – 22 

CMU; Daniela Tonelli Manica – NUDECRI e Marta Mourão Kanashiro – NUDECRI. O presidente indagou 23 

ao plenário quanto à necessidade de destacar algum assunto. Não havendo mais destaques, o presidente 24 

colocou em votação os itens da Ordem do Dia, em bloco. Encerrada a consulta, os Relatórios de Atividades 25 

de Pesquisador foram aprovados com 20 votos favoráveis, exceto o Relatório de Atividades da Pq. Dra. 26 

Maria Silvia Duarte Hadler, cuja votação teve a abstenção da interessada.  27 

(07min:43s – 01h41min:37s) 

Na sequência, o presidente agradeceu a toda a equipe do GT e parabenizou especialmente a Pq. Dra. 28 

Raluca Savu pela direção do trabalho. Com isso, a palavra foi passada à pesquisadora, a qual resumiu o 29 

trabalho do GT e explicou que foram produzidas duas versões da proposta para regulamentar o exercício 30 
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de atividade externa remunerada por integrantes da Carreira de Pesquisadores – Pq: uma versão proposta 31 

pelo GT e outra, baseada nesta, proposta pela carreira dos pesquisadores. Terminando esta fala inicial, a 32 

pesquisadora Raluca abriu a discussão acerca das duas propostas, a fim de entender qual é a mais 33 

adequada. O servidor Luiz Fernando Alves Rosa projetou na tela da reunião as versões propostas e leu a 34 

versão proposta pelo GT, apontando depois três destaques. O primeiro destaque apontado foi a respeito 35 

do recolhimento de taxas. O servidor expôs que a redação proposta pelo GT se embasa na 36 

institucionalização da taxação dada pela Resolução GR 36/2008, o que tem a vantagem de aproveitar 37 

procedimentos já estabelecidos na Unicamp, pedindo que posteriormente a pesquisadora Ana Maria Alves 38 

Carneiro da Silva exponha a proposta apresentada pela Carreira dos Pesquisadores, que é divergente 39 

neste ponto. O segundo destaque foi a proposta de limitação da carga horária dedicada às atividades 40 

externas, ponto em que não há divergência no texto proposto pela Carreira dos Pesquisadores. E o terceiro 41 

destaque foi a proposta de algumas atividades externas isentas do recolhimento de taxas para além 42 

daquelas descritas pelo Artigo 5º da Resolução GR 36/2008, ponto em que o texto dos integrantes da 43 

Carreira Pq não apresentou divergência substancial, apenas propondo uma organização diferente dos 44 

dispositivos da lei. Após esta apresentação geral, o servidor Luiz Fernando passou a palavra para a 45 

pesquisadora Ana Maria. A pesquisadora agradeceu à pesquisadora Raluca e ao servidor Luiz Fernando, 46 

saudou a todos, e começou apontando que a opção por não seguir a institucionalização da taxação dada 47 

pela Resolução GR 36/2008 provém de uma contradição entre esta Resolução e a proposta do GT, pois 48 

a Resolução GR 36/2008 regulamenta as taxas de ressarcimento à Universidade de custos indiretos (RCI) 49 

oriundos de convênios, contratos e cursos de extensão, e a proposta do GT trata de atividades não 50 

cobertas por convênios ou contratos estabelecidos pela Unicamp. A pesquisadora disse ainda que se 51 

baseou na Deliberação do RDIDP da Carreira MS para colocar na proposta da Carreira que cada Centro 52 

e Núcleo deve estabelecer a alíquota de ressarcimento, e disse que se baseou na própria Resolução GR 53 

36/2008 para estabelecer na proposta da Carreira uma alíquota máxima de 14%. A pesquisadora Raluca 54 

fez comentários sobre algumas diferenças nas redações das duas propostas. Em seguida, o presidente 55 

passou a palavra ao servidor Luiz Fernando, que esclareceu que,  de fato, a Resolução GR 36/2008 56 

regulamenta as taxas de ressarcimento à Universidade de custos indiretos (RCI) oriundos de convênios, 57 

contratos e cursos de extensão, porém, esta mesma Resolução, em seu Anexo II, também apresenta 58 

regulamentação, procedimentos e alíquotas para o exercício simultâneo de atividades não cobertas por 59 

convênios ou contratos estabelecidos pela UNICAMP. O presidente passou a palavra à pesquisadora Ana 60 

Carolina de Moura Delfim Maciel, que agradeceu a todos do GT e ressaltou a importância do trabalho. 61 

Com a palavra, a pesquisadora Flávia Linhalis agradeceu ao GT e fez uma pergunta sobre as 62 

porcentagens de ressarcimento, a qual foi respondida pela pesquisadora Raluca, com esclarecimentos do 63 

servidor Luiz Fernando e do presidente. A pesquisadora Ana Lúcia Tasca Góis Ruiz levantou uma questão 64 

sobre a diferença entre as redações, tendo o esclarecimento da pesquisadora Raluca. A pesquisadora 65 

Flávia disse preferir a redação do GT. Depois disso, a pesquisadora Katlin Brauer Massirer disse que a 66 

redação da Carreira, que fixa o percentual do AIU em 3%, é mais adequada por dar mais agilidade às 67 

atividades, não sendo necessário que os Centros e Núcleos analisem caso a caso as atividades externas 68 

para definir um percentual. Respondendo à pesquisadora Katlin, a pesquisadora Rosana Almada Bassani 69 
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expressou preferir a redação do GT e pontuou que esta redação não impede que os Centros e Núcleos 70 

definam um percentual fixo para o AIU, havendo assim liberdade para definir um procedimento ágil. Na 71 

sequência, a pesquisadora Ana Cristina Colla expressou que não julga adequado que o percentual seja 72 

fixo. Em seguida, a pesquisadora Ana Maria esclareceu que a redação da Carreira visa principalmente a 73 

definir um percentual mínimo, para que não aconteça de se definir um percentual menor que 3% para o 74 

AIU. Respondendo à pesquisadora, o servidor Luiz Fernando explicou que o percentual mínimo para o 75 

AIU já é 3% por definição em legislação. Após argumentos favoráveis à redação do GT dados pela 76 

pesquisadora Raluca e pelo servidor Luiz Fernando, a pesquisadora Katlin manifestou apoio à redação do 77 

GT e fez uma sugestão de alteração não-substancial na redação no texto. Em seguida, a pesquisadora 78 

Ana Maria sugeriu que se criasse na legislação da Carreira dos Pesquisadores um Anexo semelhante ao 79 

Anexo II da Resolução GR 36/2008, ou que se criasse na Resolução GR 36/2008 um novo Anexo exclusivo 80 

para os Pesquisadores. Na sequência, o presidente pontuou as dificuldades de regulamentação diante 81 

das especificidades da Carreira dos Pesquisadores, comentou sobre assuntos diversos relacionados aos 82 

Centros e Núcleos, e esclareceu que, para além das discussões na CIDP sobre a redação das propostas, 83 

o texto final deverá passar pela análise das câmaras superiores: CEPE, CAD e CONSU. O presidente 84 

expressou que não seria necessário seguir as disposições da Resolução GR 36/2008, havendo liberdade 85 

para a criação de novos procedimentos, mas que segui-la tem a vantagem de encontrar compreensão 86 

mais imediata por parte do restante da Universidade. Por fim, o presidente garantiu que defenderá diante 87 

das câmaras superiores o que for definido pela CIDP. Com a palavra, a pesquisadora Ana Carolina, 88 

corroborou a posição do presidente e manifestou apoio à redação do GT, pedindo que a pesquisadora Ana 89 

Lúcia expresse a sugestão de redação publicada no chat. Após a sugestão da pesquisadora Ana Lúcia, 90 

houve um breve debate e, depois, um encaminhamento para votar se o percentual do AIU deve ser fixado 91 

ou não pela legislação da Carreira dos Pesquisadores, a Deliberação CAD-A-001/2019. Colocou-se este 92 

ponto em votação, e obtiveram-se 19 votos para manter o percentual variável, como defende a redação 93 

do GT, e 2 votos para mantê-lo fixo, como defende a redação da Carreira. Após a votação, a pesquisadora 94 

Raluca Savu fez um encaminhamento para votar qual das redações da regulamentação do exercício de 95 

atividade externa remunerada seria a mais adequada, sugerindo que se aprovasse a redação do GT, com 96 

o acréscimo de um Anexo I, próprio dos Pesquisadores, baseado no Anexo II da Resolução GR 36/2008, 97 

como sugerira a pesquisadora Ana Maria. Iniciou-se uma discussão sobre o Anexo que seria incorporado 98 

à Deliberação CAD-A-001/2019, e votou-se, com 19 votos favoráveis, pela retirada de Pauta da escolha 99 

entre a redação do GT ou da Carreira, a fim de que a Câmara possa votar o texto integral, com o Anexo 100 

já produzido, na próxima sessão da CIDP.  101 

(01h41min:38s – 01h52min:40s) 

Passado ao Expediente, definiu-se que a sessão da CIDP do dia 15 de junho será presidida pela 102 

Coordenadora da COCEN, e Vice-Presidente da CIDP, Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, em virtude 103 

de compromissos do Prof. Fernando Sarti com os Reitores e Pró-Reitores da USP e UNESP. Além disso, 104 

o servidor Luiz Fernando lembrou que a partir de 01/06/2022 estarão abertas as inscrições para o “Prêmio 105 

Pq”, que, nesta edição, voltará a contar com a premiação pecuniária. A pesquisadora Ana Carolina 106 
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informou que os Perfis Quantitativos Mínimos (PQM) foram aprovados por unanimidade em uma sessão 107 

extraordinária da CAI/CONSU. Com a palavra, a pesquisadora Ana Lúcia consultou a possibilidade de 108 

pesquisadores que tiveram a progressão homologada pela CEPE em fevereiro/2022 pleitearem nova 109 

progressão no processo de 2022; foi informada de que a CIDP já formulou consulta à Procuradoria Geral 110 

e que havendo posicionamento do órgão jurídico, será prontamente socializado com os integrantes da 111 

Carrera Pq. As pesquisadoras Ana Maria e Maísa Faleiros da Cunha passaram informações sobre a 112 

comemoração de 40 anos do NEPP e do NEPO, que acontecerá em evento conjunto, transmitido pelo 113 

YouTube. A pesquisadora Ana Carolina agradeceu o convite para compor a banca desta comemoração, 114 

parabenizou os dois Núcleos, e, lamentando-se, informou que não poderá estar presente em função 115 

Congressos fora do Brasil. Não restando mais assuntos a tratar, e parabenizando o NEPP e o NEPO, o 116 

presidente agradeceu a todos pela participação e deu por encerrada a sessão. Para constar, a secretaria 117 

lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de 118 

Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 18 de maio de 2022. 119 

 

APROVADA NA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM  15 DE JUNHO DE 2022, COM 

15 VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO ABSTENÇÕES 


