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ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

No dia quinze do mês de junho 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 da Coordenadora da COCEN, e Vice-Presidente da CIDP, Pq.ª Dra. Ana 3 

Carolina de Moura Delfim Maciel, com a participação dos seguintes membros: Ana Clara da Fonseca 4 

Leitão Duran – NEPA; Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP; Edi Lúcia Sartorato (suplente) – 5 

CBEMG; Fabíola Brigante Del Porto – CESOP; Flávia Linhalis – NIED; Greciely Cristina da Costa – 6 

NUDECRI; Jorge Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO; José Wilson Magalhães Bassani (suplente) – 7 

CEB; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Maísa Faleiros da Cunha – NEPO; Maria Silvia Duarte Hadler 8 

– CMU; Mauro Donizeti Berni – NIPE; Michela Borges – Pqs não vinculados à COCEN; Priscila Pereira 9 

Coltri – CEPAGRI; Raquel Scotti Hirson (suplente) – LUME; Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE; Rodney 10 

Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA; Sônia Regina da Cal Seixas – NEPAM; Stanislav Mochkalev – 11 

CCSNano; Stéphan Olivier Schaub – NICS; Tadeu Moraes Taffarello – CIDDIC. Justificaram ausência: 12 

Prof. Dr. Fernando Sarti, substituído pela Pq.ª Dra. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN; Pq.ª 13 

Dra. Ana Cristina Colla – LUME, substituída pela Pq.ª Dra. Raquel Scotti Hirson; e Pq.ª Dra. Katlin Brauer 14 

Massirer – CBMEG, substituída pela Pq.ª Dra. Edi Lúcia Sartorato. 15 

(00min:00s – 16min:45s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, a vice-presidente deu início à Septuagésima Sexta Sessão 16 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores, agradecendo a presença de 17 

todos. Informadas as justificativas de ausência, a vice-presidente saudou as novas representantes do 18 

NEPAM — Cristiana Simão Seixas, como membro titular, e Aline Vieira de Carvalho, como membro 19 

suplente — e colocou em votação a Ata da Septuagésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara, realizada 20 

em 18 de maio de 2022, que foi aprovada com 15 votos favoráveis e quatro abstenções. Na sequência, a 21 

vice-presidente apresentou o conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Redução de jornada de trabalho 22 

do pesquisador Rodrigo Bastos Cunha; Relatórios de Atividades de Pesquisador de Margareth Guimarães 23 

Lima – FCM, Greciely Cristina Da Costa – NUDECRI, Sabine Righetti – NUDECRI, Iara Aparecida Beleli 24 

– PAGU; Votação dos Perfis Quantitativos Mínimos (PQM’s) do CBMEG, CEB, CEMIB, CEPAGRI, 25 

CEPETRO, CESOP, CIDDIC, CLE, CMU, CPQBA, LUME, NEPA, NEPAM, NEPO, NEPP, NICS, NIED, 26 

NIPE, NUDECRI e PAGU, e dos Textos Substitutivos propostos pela CIDP. Em seguida, a vice-presidente 27 

sugeriu que se votassem de início os cinco primeiros itens da Pauta, para que os itens de 6 a 25 pudessem 28 

ser discutidos em separado. Neste ínterim, a Pq.ª Dra. Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP, 29 

destacou o item 20, e o Prof. Dr. José Wilson Magalhães Bassani (suplente) – CEB, solicitou uma pequena 30 

correção em um cabeçalho de uma página da Pauta. Em seguida, destacaram-se os itens 12 e 24; o 31 

servidor Luiz Fernando Alves Rosa fez um breve esclarecimento sobre a Pauta à Pq.ª Dra. Flávia Linhalis 32 
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– NIED; e a Pq.ª Dra. Ana Maria informou que o seu ponto de destaque seria um aspecto relevante de 33 

discussão em todos os PQM’s por ser sobre a partir de quando se computaria a pontuação para a 34 

progressão do nível Pq-B para o Pq-A, pois todos os PQM’s definiam que a produção só seria contada a 35 

partir da efetivação no nível Pq-B, mas seria lícito e mais interessante para a Carreira Pq que a produção 36 

fosse contada a partir da inscrição para a progressão do Pq-B para o Pq-A. Por fim, a pesquisadora 37 

solicitou algumas correções no mesmo ponto da Pauta indicado pelo Prof. Dr. Bassani. Após os 38 

comentários da Pq.ª Dra. Ana Maria, a vice-presidente passou a palavra à Pq.ª Dra. Raquel Scotti Hirson 39 

(suplente) – LUME, que comentou ter percebido um pequeno erro na redação do PQM do LUME, pedindo 40 

para depois encaminhar a correção para a Secretaria da CIDP efetivar. Em seguida, o servidor Luiz 41 

Fernando sugeriu que fossem votados os cinco primeiros itens da Pauta antes que se entrasse na 42 

discussão dos PQM’s, com o que concordou a vice-presidente. Antes que estes itens fossem votados, o 43 

Pq. Dr. Tadeu Moraes Taffarello – CIDDIC, indagou se a redução de jornada de trabalho do pesquisador 44 

Rodrigo Bastos Cunha seria uma alteração funcional legal, e o servidor Luiz Fernando esclareceu que a 45 

Deliberação CAD-A-001/2019, que rege a Carreira Pq, admite expressamente a jornada de trabalho para 46 

a qual o Pq. Dr. Rodrigo Bastos quer mudar, existindo apenas uma indefinição quanto à tramitação 47 

adequada deste tipo de solicitação, motivo pelo qual a CIDP tramita as solicitações em todas as instâncias 48 

possíveis, com a intenção de dar segurança jurídica ao trâmite. Colocados os primeiros cinco itens da 49 

Pauta em votação, foram aprovados com 18 votos favoráveis e uma abstenção. Na sequência, a Pq.ª Dra. 50 

Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI, perguntou se, futuramente, o Pq. Dr. Rodrigo Bastos poderia voltar à 51 

jornada de 40h semanais, ao que a Pq.ª Dra.ª Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN respondeu 52 

afirmativamente. Em seguida, o Pq. Dr. Tadeu solicitou uma pequena alteração no texto substitutivo do 53 

PQM do CIDDIC. 54 

(16min:46s – 55min:45s) 

Passando ao debate a respeito dos destaques, a vice-presidente sugeriu que se seguisse a ordem 55 

cronológica dos destaques e colocou em questão o item 20 da Pauta, passando a palavra para a Pq.ª Dra. 56 

Ana Maria, a qual reforçou a sugestão que havia feito ao início da reunião, isto é, de que o texto do PQM 57 

defina que a pontuação para a progressão seja contabilizada a partir da época da inscrição para a 58 

progressão para Pq-B, e não a partir da efetivação da progressão para Pq-B. A vice-presidente passou a 59 

palavra ao servidor Luiz Fernando, que esclareceu primeiramente que a Secretaria da CIDP sugeriu um 60 

texto substitutivo somente com o intuito de adequar os PQM’s dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 61 

Pesquisa (C&N) à forma de uma Deliberação CAD, explicando que as condições para acesso ao Pq-C 62 

sugeridas pelos C&N foram suprimidas nos textos substitutivos porque isto feriria a livre concorrência dos 63 

Concursos Públicos e porque este assunto já é definido pela própria Deliberação CAD-A-001/2019, e 64 

explicando também que o tempo a partir do qual se contabilizaria a pontuação para a progressão para Pq-65 

A já estava definido nos PQM’s dos C&N, limitando-se a Secretaria da CIDP a transcrever o que já havia 66 

sido definido nos Conselhos dos próprios C&N. Por fim, o servidor colocou-se à disposição para maiores 67 

explicações e para alterar os substitutivos de acordo com o que a Câmara julgar melhor. Em seguida, a 68 

Pq.ª Dra. Karla Adriana Martins Bessa – PAGU, fez uma pergunta sobre a contagem da produção 69 
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acadêmica para inclusão no Relatório de Progressão. Respondendo, o servidor Luiz Fernando prestou 70 

alguns esclarecimentos, citando, entre outras coisas, que a Procuradoria Geral (PG) entendeu que o marco 71 

administrativo para a Progressão é a data de homologação da Progressão pela CEPE. Ainda neste sentido, 72 

o Pq. Dr. Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA disse concordar com a Pq.ª Dra. Ana Maria 73 

quanto à contagem da pontuação para Progressão, dizendo que, embora o texto substitutivo da Secretaria 74 

da CIDP só copie a definição da contagem da pontuação já presente no texto dos PQM’s dos C&N, os 75 

próprios Conselhos dos C&N não imaginavam que a PG daria a interpretação supracitada ao seu texto. 76 

Concluindo, o pesquisador pediu que as alterações do texto do PQM que a Pq.ª Dra. Ana Maria sugeriu 77 

fossem estendidas também ao CPQBA. Na sequência, a Pq.ª Dra. Maísa Faleiros da Cunha – NEPO, 78 

pontuou que é necessário e fácil de mudar o texto da contagem da pontuação para a Progressão de modo 79 

a não prejudicar a Carreira Pq, e concluiu dizendo que a Carreira não pode desconsiderar nenhum caso 80 

particular de algum Pesquisador, devendo considerar a todos em suas definições, e sempre 81 

documentando todas as situações relevantes que acontecem no âmbito da Carreira dos Pesquisadores. 82 

Em consequência dos posicionamentos convergentes dos Pesquisadores quanto à contabilização da 83 

pontuação para a Progressão, o servidor Luiz Fernando propôs que se votasse em separado uma nova 84 

redação para essa contagem da pontuação para a Progressão, tendo início a contagem, conforme 85 

sugestão da Pq.ª Dra. Ana Clara da Fonseca Leitão Duran — NEPA, a partir da aprovação da inscrição 86 

para Progressão por parte do Conselho do Centro ou Núcleo. Após um pequeno esclarecimento do 87 

servidor Luiz Fernando ao Pq. Dr. Tadeu, a vice-presidente passou ao destaque do item 22, do NIED, e a 88 

Pq.ª Dra. Flávia Linhalis – NIED, solicitou uma alteração de peso na pontuação de algumas atividades no 89 

PQM do NIED, que estava incorreta em decorrência de um erro de digitação. Para regularização deste 90 

ponto, o servidor Luiz Fernando pediu que o NIED encaminhasse à Secretaria da CIDP um documento 91 

formal e oficial solicitando a correção, como uma Errata. Em seguida, a vice-presidente passou ao 92 

destaque do item 24, do NUDECRI, e a Pq.ª Dra. Greciely Cristina da Costa – NUDECRI, manifestou uma 93 

pequena preocupação referente a um trâmite administrativo do PQM do NUDECRI, recebendo em 94 

resposta um esclarecimento por parte do servidor Luiz Fernando. Após isto, a Pq.ª Dra. Raquel solicitou 95 

uma correção no texto do PQM do LUME, e a vice-presidente pediu que o LUME seguisse o mesmo trâmite 96 

que o NIED para efetivação da correção. 97 

(55min:46s – 01h19min:31s) 

Na sequência, a vice-presidente conduziu a reunião na direção de aprovar em separado um novo texto 98 

referente à contagem da pontuação para a progressão. Neste ínterim, alguns pesquisadores sugeriram 99 

que a contagem para a progressão iniciasse a partir da homologação da inscrição pela CIDP, e não a partir 100 

da aprovação da inscrição por parte do Conselho do Centro ou Núcleo. Dando continuidade ao tema, o 101 

servidor Luiz Fernando projetou a tela do Microsoft Word de seu computador e, com as sugestões e/ou 102 

correções de diversos pesquisadores, redigiu uma proposta de texto para ser votada: “A pontuação será 103 

contabilizada a partir da homologação da inscrição pela CIDP, ou órgão equivalente, para o último 104 

processo em que o pesquisador foi contemplado com a progressão”. Colocado em votação, este texto foi 105 

aprovado por unanimidade, com 19 votos favoráveis. Antes de passar à votação dos PQM’s, a Pq.ª Dra. 106 
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Maísa pediu uma correção de digitação no substitutivo do PQM do NEPO, e solicitou ainda uma correção 107 

de redação neste PQM. Para esta última solicitação, mais substancial, o servidor Luiz Fernando pediu que 108 

o NEPO seguisse o mesmo trâmite para correções que o NIED e o LUME seguiriam.  Em seguida, passou-109 

se à aprovação em bloco dos PQM’s dos Centro e Núcleos, que foram aprovados com 19 votos favoráveis. 110 

Após as votações e antes da passagem ao Expediente, surgiu um pequeno debate sobre a periodicidade 111 

da entrega dos Relatórios de Atividades de Pesquisadores, com ponderações das pesquisadoras Karla e 112 

Ana Carolina, do pesquisador Tadeu, e do servidor Luiz Fernando. 113 

(01h19min:32s – 02h12min:12s) 

Passando ao Expediente, a Pq.ª Dra. Ana Carolina expôs o posicionamento da PG, já citado durante a 114 

reunião, manifestado no Parecer PG 1.310/2022, acerca das Progressões. O Parecer PG indica não haver 115 

previsão expressa de interstício entre dois pedidos de progressão, mas indica a necessidade de um 116 

relatório de atividades aprovado no exercício da função no nível em que o pesquisador se encontra. A PG 117 

também assevera que o fator tempo (demora de tramitação) não ampara a solicitação de nova progressão, 118 

posto que a progressão só gera efeitos a partir da aprovação na instância competente, no caso, a partir 119 

da homologação da CEPE em fevereiro de 2022. Para casos particulares em que haja questionamentos 120 

em relação ao Parecer PG 1.310/2022, a vice-presidente sugeriu aos pesquisadores que façam consultas 121 

individuais à PG. Na sequência, a vice-presidente informou a abertura das inscrições para o Prêmio Pq – 122 

2022, de 01/06/2022 a 30/07/2022, citando os requisitos para participação. O Pq. Dr. Rodney manifestou 123 

uma dúvida sobre a tramitação da solicitação para o Prêmio Pq – 2022, esclarecida pela Pq.ª Dra. Ana 124 

Carolina e pelo servidor Luiz Fernando, o qual informou também que esta edição do Prêmio Pq contaria 125 

com premiação pecuniária. Com a palavra, a Pq.ª Dra. Ana Clara manifestou algumas ponderações, para 126 

discussão posterior, se necessário, sobre a natureza dos requisitos para participação no Prêmio Pq. Com 127 

comentários da vice-presidente e do servidor Luiz Fernando, o assunto foi resolvido, ao menos por ora. 128 

Após estas questões, a Pq.ª Dra. Maísa, o Pq. Dr. Tadeu e a Pq.ª Dra. Raquel fizeram alguns 129 

questionamentos sobre a tramitação da documentação de inscrição para a Progressão Pq, os quais foram 130 

esclarecidos pela vice-presidente e pelo servidor Luiz Fernando. Aproveitando o fato de estar com a 131 

palavra, a Pq.ª Dra. Raquel pediu uma correção de um erro no texto substitutivo da CIDP que não estava 132 

presente no PQM do LUME. A Pq.ª Dra. Fabíola Brigante Del Porto – CESOP, solicitou uma alteração 133 

simples no PQM do CESOP. A Pq.ª Dra. Greciely e o Pq. Dr. Rodney levantaram questões acerca da 134 

possibilidade de pesquisadores que tiveram a progressão homologada pela CEPE em fevereiro/2022 135 

pleitearem nova progressão no processo de 2022. Em resposta, a vice-presidente e o servidor Luiz 136 

Fernando esclareceram que a interpretação que a secretaria e a presidência da CIDP fazem do Parecer 137 

PG 1.310/2022 é a de que o Relatório de Atividades deve ser produzido pelo pesquisador no nível a partir 138 

do qual ele pretende ascender. Ou seja, as atividades listadas no Relatório de Atividades precisam, de 139 

fato, se referir ao último nível que o pesquisador tenha ocupado na carreira. O que importa não é o nível 140 

ocupado pelo interessado no momento da homologação final de seu relatório, mas em que nível estava 141 

quando as atividades citadas no Relatório foram realizadas. Eles ainda orientaram que casos individuais, 142 

que não concordem com essa interpretação, devem ser objeto de consulta particular para a PG. Por fim, 143 
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o servidor Luiz Fernando apresentou um funcionário novo da Secretaria da CIDP, Eduardo Diresta Zaratini. 144 

Não restando mais assuntos a tratar, a vice-presidente agradeceu a todos pela participação e deu por 145 

encerrada a sessão, desejando a todos um ótimo feriado de Corpus Christi. Para constar, a secretaria 146 

lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de 147 

Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 15 de junho de 2022. 148 

 

APROVADA NA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDP REALIZADA EM  17 DE AGOSTO DE 2022, 

COM 14 VOTOS FAVORÁVEIS E DUAS ABSTENÇÕES 

 


