
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISADORES 
prdu.unicamp.br/CIDP 

seccidp@unicamp.br 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

ATA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

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

 
 

No dia dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Prof. Dr. Fernando Sarti, com a participação dos seguintes membros: 3 

Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN (vice-presidente); Ana Clara da Fonseca Leitão Duran – 4 

NEPA; Ana Cristina Colla – LUME; Ana Lúcia Tasca Gois Ruiz (suplente) – Pqs não vinculados à COCEN;  5 

Ana Maria Alves Carneiro da Silva – NEPP; Cristiana Simão Seixas – NEPAM; Edi Lúcia Sartorato – 6 

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

NUDECRI; Karla Adriana Martins Bessa – PAGU; Maísa Faleiros da Cunha – NEPO; Marcos Nopper Alves 8 

(suplente) – CPQBA; Maria Silvia Duarte Hadler – CMU; Mauro Donizeti Berni – NIPE; Priscila Pereira 9 

Coltri – CEPAGRI; Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA; Rosana Almada Bassani – CEB; 10 

Stéphan Olivier Schaub – NICS e Tadeu Moraes Taffarello – CIDDIC. Justificaram ausência: Katlin Brauer 11 

Massirer – CBEMG, substituída pela Pq.ª Dra. Edi Lúcia Sartorato – CBMEG; Michela Borges – Pqs não 12 

vinculados à COCEN, substituída pela Pq.ª Dra. Ana Lúcia Tasca Gois Ruiz; Rodolfo Cristian Ertola 13 

Biraben – CLE, sem substituição, e Stanislav Mochkalev – CCSNano, sem substituição. 14 

(00min:00s – 01h19min:24s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Septuagésima Sétima 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 

Sexta Sessão Ordinária da Câmara, realizada em 15 de junho de 2022, que foi aprovada com 14 votos 18 

favoráveis e duas abstenções, bem como colocou em votação a Ata da Quarta Sessão Extraordinária da 19 

Câmara, realizada em 07 de julho de 2022, que foi aprovada com 12 votos favoráveis e cinco abstenções. 20 

Na sequência, o presidente apresentou o conteúdo da Ordem do Dia, composto por: Relatório Final do 21 

Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria PRDU 003/2021 com a finalidade de propor alteração à 22 

Deliberação CAD-A-001/2019 para regulamentar o exercício de atividade externa remunerada por 23 

integrantes da Carreira de Pesquisadores – Pq; Aprovação das inscrições de Pesquisadores ao Prêmio 24 

Pq, edição de 2022, bem como a aprovação da Comissão de Especialistas Externos à Unicamp que 25 

avaliará os candidatos ao Prêmio Pq, edição de 2022; Relatório de Atividades de Pesquisadores de 26 

Carolina Maria Rodrigues Zuccolillo – NUDECRI, Rubens Augusto Camargo Camparelli – NIPE, Ana 27 

Cristina Colla – LUME, Karla Adriana Martins Bessa – PAGU e Larissa Galastri Baraldi – NEPA. Em 28 

seguida, o presidente passou ao primeiro destaque da Ordem do Dia, o Relatório Final do GT para 29 

regulamentação do exercício de atividade externa remunerada por integrantes da Carreira de 30 

Pesquisadores. Este relatório havia sido retirado de Pauta na 74ª Sessão Ordinária porque o plenário 31 

julgou necessário produzir um formulário de solicitação de autorização para exercício de atividade externa 32 
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remunerada, que deverá figurar como um Anexo da Deliberação CAD-A-001/2019. O presidente passou 33 

a palavra ao servidor Luiz Fernando Alves Rosa, o qual explicou que o texto da alteração proposta, já em 34 

formato de Minuta de Deliberação CAD, será inserido como Capítulo V-A na Deliberação CAD-A-01/2019. 35 

O servidor esclareceu que, de modo geral, o texto da alteração já está pacificado na Câmara, mesmo 36 

porque ele foi discutido e alterado por seus próprios membros, durante a 74ª sessão da CIDP. Ao final de 37 

sua fala, o servidor informou que já está produzido o formulário de solicitação de autorização supracitado 38 

e o exibiu em tela. A Pq.ª Dra. Flávia Linhalis – NIED, sugeriu que no item 3 do formulário de solicitação 39 

de autorização, referente ao AIU, constasse o valor mínimo do AIU, que é 3%. A Pq.ª Dra. Ana Maria Alves 40 

Carneiro da Silva – NEPP, sugeriu que no formulário de solicitação de autorização o texto do item “nome 41 

da empresa ou da pessoa que solicita o serviço” fosse substituído por “nome da organização ou da pessoa 42 

que solicita o serviço”. A pesquisadora também sugeriu que o inciso IV do Artigo 22-A da Minuta para 43 

alteração da Deliberação CAD-A-001/2019 citasse também as jornadas de 30 e 20 horas semanais de 44 

trabalho dos Pesquisadores, e não apenas a jornada de 40 horas semanais. Após importante debate, os 45 

membros da Câmara alteraram a redação do inciso IV, que passou a dizer: “O total de horas para a 46 

realização de atividades simultâneas, remuneradas ou não, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) 47 

da jornada de trabalho de 40 horas semanais do pesquisador, o que corresponde a 12 horas semanais ou 48 

a 52 horas mensais ou a 624 horas anuais. Os casos excepcionais, de jornadas de 20 e 30 horas semanais, 49 

serão analisados pelo Conselho Superior do Centro ou Núcleo, ou instância equivalente, e pela CIDP”. Em 50 

seguida, o item 1 da Ordem do Dia, ou seja, o texto da Minuta com a alteração descrita acima e o formulário 51 

de solicitação de autorização para exercício de atividade externa remunerada, foi colocado em votação e 52 

aprovado com 17 votos favoráveis e um voto contrário.   53 

(01h19min:25s – 01h49min:30s) 

Passou-se ao segundo destaque da Pauta, a aprovação das inscrições para o Prêmio Pq, edição de 2022, 54 

e a aprovação da composição da Comissão de Especialistas Externos à Unicamp que avaliará os 55 

candidatos. O presidente passou a palavra ao servidor Luiz Fernando, o qual esclareceu que os nomes da 56 

Comissão de Especialistas foram todos sugeridos pelos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 57 

e informou que secretaria da CIDP entrou em contato com todos os indicados consultando sua 58 

disponibilidade. O servidor explicou, por fim, que quando se encerraram as inscrições para o Prêmio Pq a 59 

secretaria da CIDP pediu aos indicados que aceitaram o convite para compor a banca que verificassem 60 

se possuíam conflito de interesses com algum pesquisador inscrito e, após receber as declarações de 61 

ausência de conflito de interesse assinadas pelos futuros membros, formulou a proposta de composição 62 

de Banca disponibilizada na pauta, com cinco titulares e seis suplentes. A Pq.ª Dra. Ana Clara da Fonseca 63 

Leitão Duran – NEPA, mostrou preocupação pelo fato de a banca ser composta somente de membros 64 

externos e registrou que, para as próximas edições do Prêmio Pq, seria conveniente considerar a 65 

possibilidade de haver membros internos à Unicamp na banca, com o intuito de otimizar o reconhecimento 66 

acadêmico dos candidatos. Quanto às inscrições de pesquisadores, o plenário da CIDP homologou, com 67 

quinze votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, as inscrições ao Prêmio de Reconhecimento 68 

Acadêmico para Pesquisadores da Carreira Pq, edição 2022. Foram homologadas as inscrições dos 69 
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seguintes pesquisadores: Alline Artigiani Lima Tribsti, Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, Fábio Maia 70 

Bertato, Michela Borges, Mônica Barbosa de Melo, Natália Ferreira Oshiyama, Raluca Savu, Regina Maria 71 

Barbosa e Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues. A CIDP também apreciou a inscrição da Dra. Aline Vieira 72 

de Carvalho – Pq. B, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais – NEPAM, que não atende aos 73 

requisitos de temporalidade relativos à data de entrega e aprovação do último relatório periódico de 74 

atividades, previstos no Art. 2º § 1º da Deliberação CONSU-A-21/2016 e no Art. 1º § 2º da Instrução 75 

Normativa CIDP 001/2017. Não obstante, ouvida a representante do NEPAM, a CIDP houve por bem 76 

homologar a inscrição da candidata. Outrossim, o indeferimento da inscrição foi rejeitado com cinco votos 77 

favoráveis, nove contrários e três abstenções. Na oportunidade, a CIDP também aprovou, com quinze 78 

votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, a constituição da Comissão de Especialistas externa à 79 

Unicamp, com a seguinte composição. Membros titulares: Antonio Carlos Amancio da Silva – Prof. Titular 80 

/ UFF, José Andrés Yunes – Pesquisador / Centro Infantil Boldrini, Fernanda Maria Vanin – Prof. Associado 81 

/ FZEA-USP, Danilo Roman Campos – Prof. Adjunto / Unifesp e Hugo Luiz Mariano – Prof. Associado / 82 

IME-USP. Membros suplentes: Wanderley Pereira Oliveira – Prof. Associado III / FCF-USP, Adalberto de 83 

Paula Paranhos – Prof. Titular / UFU, Alexandre de Sá Avelar – Prof. Associado / UFU, Daniela Sanches 84 

Bassères – Prof. Associado / IQ-USP, Gustavo César Dacanal – Prof. Doutor / FZEA-USP e Alcimar 85 

Barbosa Soares – Prof. Titular / UFU. 86 

(01h49min:31s – 01h53min:05s) 

Na sequência, passou-se à votação dos Relatórios de Atividades de Pesquisadores. Os Relatórios de 87 

Atividades de Carolina Maria Rodrigues Zuccolillo – NUDECRI, Larissa Galastri Baraldi – NEPA, e Rubens 88 

Augusto Camargo Camparelli – NIPE, foram aprovados por unanimidade, com 17 votos favoráveis. Os de 89 

Ana Cristina Colla – LUME, e Karla Adriana Martins Bessa – PAGU, foram aprovados com 16 votos 90 

favoráveis e uma abstenção, das interessadas, em cada caso. 91 

(01h53min:06s – 02h03min:02s) 

Passando ao Expediente, o presidente expôs o relatório quantitativo de pareceres circunstanciados 92 

exarados por membros da CIDP no primeiro semestre de 2022, afirmou que cada parecerista receberia 93 

um atestado contendo a relação de seus pareceres produzidos no primeiro semestre de 2022, e anunciou 94 

que será feito semestralmente pela secretaria da CIDP o trabalho de contabilização dos pareceres 95 

produzidos e de reconhecimento dessa importante produção por meio de atestados disponibilizados aos 96 

pareceristas. Para constar, a secretaria lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara 97 

Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 17 de agosto de 2022. 98 

 


