
Tópicos da Reunião da Câmara Central de Pesquisa (CCPe) de 150920 
Produzido pelos membros do Chapão da Adunesp na CCPe 

 

 

Comunicações do Pró-Reitor: 

1. UNESP vai compartilhar Plataforma Multiusuários com a USP. 

2. Aumentou o número de bolsas de Iniciação Científica de 2017 para cá: 

PIBIC: de 613 a 760 

PIBIT: de 34 a 45 

PIBIC-EM: de 240 a 276 

Ações Afirmativas CNPq: 03 

3. PL 529 está sendo discutido e se chegando a um consenso na ALESP. 

4. Após a posse de Luís Eugênio na FAPESP têm havido reuniões mensais com os PR das 

Universidades que fazem pesquisa no estado. 

5. Dos 40.000 testes moleculares RT-PCR contratados da UNESP pela Embraer, 32.961 amostras 

foram processadas, sendo cerca de 16 mil na região de Araraquara, 12 mil na de São José dos 

Campos e 4 mil na de Botucatu. 

 

Comunicações dos Membros: 

Vítor (RDLGP) propôs levantamento diagnóstico da pandemia na UNESP, maior testagem e 

maior discussão com a Comunidade quanto ao Plano de Retomada. 

 

Discussão do CIC: 

• Deverá ser realizado de forma síncrona entre as Unidades. 

• Pres. CPPFCAV afirmou que é penalizar o Aluno subordinar sua apresentação ao Orientador 

ser avaliador de ICs, o que agora é disposto automaticamente pelo Sistema. 

• PR falou que é para ser automático mesmo; se der problema, resolve-se caso a caso. 

• Gnecco (RDLGP e VPCPPIBRC) apoiou que os Orientadores devem ser avaliadores e que 

penalizar os Alunos seria deixá-los sem avaliadores, mas contemporizou que os Orientadores 

poderiam indicar outro doutor em seu lugar, de forma a que o problema não caia no colo da 

CPP. 

 

Discussão da COVID-19 na UNESP: 

Profa. Célia (FMB; PresCCCOVID-19) apresentou relato e ppt do que a UNESP tem feito do 

ponto de vista científico. Dados estão no ppt que será disponibilizado. 

Disse que o investimento para viabilizar a realização de testes pela UNESP foi privado []. 

Que o Hospital das Clínicas propõe parceria com a UNESP para testes na retomada [não ficou 

claro o que significa]. 

Segundo a Profa. Célia, até semana passada, o CCCOVID-19 é que endossava ou não a 

realização de pesquisas nível 3 e 4 a partir do encaminhamento da Unidade; agora a decisão final é do 

Diretor da Unidade. 

PR esclarece que a retomada da pesquisa pode acontecer a partir da região da DRS em que se 

situa a Unidade estar na fase amarela por pelo menos 28 dias (IN PROPe n. 01, p. 1) [seria para a Fase 

3 Mas, então, antes disso, não deveria haver nenhuma pesquisa presencial, nem os 20% - conforme 

tabela abaixo apresentada pelo CCOVID-19 no CO em 2708]; por outro lado, o ensino presencial 

somente quando todas as regiões do estado de São Paulo estiverem na fase amarela por 28 dias entrar-

se-ia na Etapa B (Plano para retomada... apresentado no CO em 2708, sl. 9, 2ª. atual.),  

Segundo o PR, a UNESP teve resposta mais coordenada no enfrentamento à pandemia que a 

Unicamp e a USP. 
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Tabela Faseamento UNESP 

 
Após flexibilização das regras estritas para a Reunião, estabeleceu-se diálogo sendo que 

Gnecco apresentou o seguinte: 

 

 

Dados: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans 

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-publica-documento-sobre-retorno-aulas-presenciais 

 

 

Propostas: 

1. Realização de nova reunião com todos os Presidentes de CPP para discussão da nova instrução 

para pesquisas na pandemia. [PR verbalizou que sim.] 

2. UNESP ter o levantamento diagnóstico da situação da pandemia nos Câmpus: n. de casos e 

óbitos por docentes, servidores e alunos. [PR anotou a proposta.] 

3. UNESP pode ter testagem preventiva para todos os servidores que têm que estar 

presencialmente nos Câmpus. [PR exemplificou que a Reitoria já tem.] 

 

 

Prof. Dr. José Roberto Gnecco, relator 
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