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Comunicados
BEM-VINDA CAROL
A partir do dia 15/05/2020 a Profa. Carolina Patrícia Aires
Garbellini participa como membro da Comissão de
Pesquisa, representando o Departamento de Ciências
Biomoleculares. Seguindo a ideia de conferir a todos os
membros da Comissão de Pesquisa responsabilidades
vinculadas às suas habilidades naturais, a Profa. Carolina
terá importante papel em auxiliar a CPq nas nossas
atividades de divulgação científica.
PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Estamos trabalhando junto com a direção, a Comissão de
Pós-Graduação, e a administração central para a
elaboração de estratégias e adequações para o retorno
presencial das atividades de Pesquisa. No momento,
ressaltamos que somente as atividades essenciais têm
autorização do governo do Estado de São Paulo e Reitoria
para dar continuidade ao trabalho
USO DA RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL
Recebemos a sugestão de alguns docentes quanto as
estratégias para o uso da Reserva Técnica Institucional.
Com base nas sugestões, estamos elaborando um
documento que será enviado para os departamentos para
ser avaliado e amplamente discutido em nossa Unidade.

REPOSITÓRIO
Foi realizada uma reunião com o Prof. Antonio Mauro
Saraiva, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, com
relação a criação e utilização do repositório de dados
gerenciado pela USP. Entendemos melhor a finalidade
do repositório e as regras. No entanto, a fim de
responder perguntas específicas da nossa comunidade,
convidamos o Prof. Saraiva para proferir uma live para
a nossa Comunidade. Ele comentou que haverá
algumas mudanças nas próximas semanas e sugeriu
uma live em agosto. Avisaremos com antecedência.
GRUPOS DE PESQUISA DO CNPq
A USP de um modo geral, incluindo nossa Unidade, tem
cadastrado grupos de Pesquisa no CNPq de forma
considerada “atípica”. Temos cadastrado laboratórios
individuais como grupos de Pesquisa, o que foge da
ideia de grupo. Sugerimos aos docentes que revejam o
cadastramento dos seus grupos de Pesquisa e se
organizem em grupos. Lembrando que é possível
participar de mais de um grupo de pesquisa, os
docentes podem se organizar em diferentes grupos
com base nas suas colaborações científicas.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Foram solicitadas esse ano 34 pedidos de bolsas PIBIC,
assim distribuídos: DACTB: 10 pedidos (2 pós-docs, 1
pesquisadora colaboradora e 6 docentes); DCBm: 9 pedidos
(1 pós-doc e 8 docentes); DCF: 15 pedidos (14 docentes), e 3
pedidos de bolsas na modalidade PIBITI, assim
distribuídos: DCF: 2 pedidos (2 docentes); DACTB: 1 pedido (1
docente).
Considerando o número de docentes e pós-doutorandos da
nossa Unidade, a Comissão de Pesquisa considera esse
número muito baixo, ainda considerando os projetos de IC
sob o financiamento da FAPESP. Analisando os dados do
ano passado, quando foram solicitadas 35 pedidos de
bolsas PIBIC, assim distribuídos: DACTB: 12 pedidos (2 pósdocs e 8 docentes); DCBm: 9 pedidos (1 pós-doc e 8
docentes); DCF: 14 pedidos (2 pós-docs e 10 docentes) e 3
pedidos de bolsas na modalidade PIBITI, assim
distribuídos: DACTB: 2 pedidos (2 docentes) e 1 DCF: 1
pedido (1 docente), concluímos que o baixo número não é
consequência da pandemia, mas sim uma tendência.

reuniões
PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES
NAS REUNIÕES
De forma a trazer um ambiente mais rico e
heterogêneo para as discussões realizadas pela
Comissão de Pesquisa, convidamos a todos os
membros, titulares e suplentes, para participar das
nossas reuniões. Na reunião de maio, contamos com a
presença de 13 membros, 8 titulares e 5 suplentes.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Com o objetivo de incentivar a iniciação científica da
Unidade, a Comissão de Pesquisa irá iniciar vários projetos,
iniciando com vídeos nas redes sociais com depoimentos
de ex-alunos falando sobre a importância do IC para sua
formação acadêmica e profissional.
Se alguém tiver contato com ex-alunos que estariam
dispostos a participar, favor encaminhar para a Carol:
airescp@fcfrp.usp.br.
Precisamos aumentar nossa demanda de solicitação e com
isso trazermos mais bolsas para a nossa Unidade.
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