
Prezados Membros da Egrégia Congregação da EPUSP, 

 

Viemos por meio deste apresentar os compromissos e diretrizes da candidatura do Prof. Gilberto 

Francisco Martha de Souza e do Prof. Jaime Simão Sichman respectivamente para a presidência 

e vice-presidência da Comissão de Pesquisa da EPUSP. 

O Prof. Gilberto é docente da EPUSP desde 1992 e atua junto ao PMR. É representante deste 

Departamento junto à Comissão de Pesquisa desde 2006. Em 2012 foi eleito vice-presidente da 

Comissão de Pesquisa, cargo para o qual foi reconduzido em 2014 e em 2016, sendo eleito 

presidente desta Comissão em agosto de 2016. 

O Prof. Jaime é docente do PCS desde 1988. Foi eleito representante/suplente do PCS  junto à 

Comissão de Pesquisa, desde 2010, e eleito vice-presidente desta  Comissão em 2016. Pediu 

para ser substituído nesta tarefa durante o período que foi diretor do Centro de Computação 

Eletrônica da USP entre 2010 e 2013. 

Os Profs. Gilberto e Jaime atuaram como presidente e vice-presidente da CPq da EPUSP no 

período compreendido entre agosto de 2016 e março de 2018. Durante este mandato os docentes 

lideraram os esforços da CPq, com o apoio da Diretoria da EPUSP, para adequação da atuação 

da Comissão na avaliação das práticas de atividades simultâneas associadas a convênios de 

pesquisa, regulamentadas pelo Estatuto Docente da USP, publicado na Resolução Nº 7271, de 

23 de Novembro de 2016. Também durante este mandato foram feitos ajustes no programa de 

pós-doutoramento e foi realizada a implantação do programa de pesquisador colaborador, em 

função da publicação das resoluções nº 7.406, de 03 de outubro de 2017 e nº 7.413, de 06 de 

outubro de 2017 da USP. Houve intensa atuação junto às Fundações de Apoio que se 

relacionam com a EPUSP para possibilitar o reconhecimento do programa de pesquisador 

colaborador bem como o pagamento de bolsa para tais pesquisadores. Incentivou-se também a 

criação de Laboratórios Multiusuários associados a laboratórios de pesquisa já consolidados e 

com possibilidade de prestação de serviços à comunidade externa à USP, em conformidade com 

as diretrizes da Pró-Reitoria de Pesquisa. 

As atividades de pesquisa da EPUSP são de excelência e muito diversificadas, refletindo, 

respectivamente, a qualidade da formação dos corpos docente e discente e as áreas de atuação 

dos diversos departamentos.  

O compromisso fundamental desta chapa é continuar a elaboração e desenvolvimento de 

iniciativas visando fomentar o crescimento e a diversificação das atividades de pesquisa da 

EPUSP, em consonância com as diretrizes da Diretoria da EPUSP e da Reitoria da USP. Dentre 

as iniciativas que estão sendo discutidas e poderão ser implantadas podem ser citadas: 

i. Identificar áreas de pesquisa estratégicas a serem incentivadas no âmbito da EPUSP (por 

exemplo, as constantes  na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016/2022 do 

MCTIC, no Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 da CAPES, nas áreas das Plataformas 

do Conhecimento, entre outras), e realizar seminários e oficinas com vistas à interação entre os 

grupos da EPUSP e preparação de propostas para editais de agências de fomento e/ou 

cooperação internacional; 

ii. Realizar eventos em temas relevantes para a evolução da Pesquisa na EPUSP, trazendo 

convidados de agências de financiamento, de órgãos de governo, representantes de setores 

industriais organizados (ABIMAQ, ANBINEE e ABIQUIM, entre outros) e pesquisadores de 

destaque. Além de colocar a EPUSP regularmente em um calendário desses eventos, divulgar 

as atividades aqui realizadas, promover maior interação com a sociedade, em especial para 

potenciais parceiros e patrocinadores para a realização de pesquisas; 

iii. Através do uso extensivo de dados providos por ferramentas computacionais corporativas, 

promover debate sobre os principais indicadores de gestão de pesquisa que poderão ser 

utilizados pelos departamentos da EPUSP para desenvolver/atualizar planos estratégicos e 

possibilitar o seu acompanhamento; 



iv. Incrementar iniciativas de divulgação de oportunidades de pesquisa na EPUSP, visando 

atrair alunos de Pós-Doutorado, bem como alunos em diversos níveis, de Iniciação Científica a 

Doutorado; 

v. Ampliar a oferta de bolsas de Iniciação Científica, incentivando docentes que possuam 

convênios de pesquisa a oferecer esta modalidade de bolsas a alunos com bom aproveitamento 

escolar e que necessitem uma complementação de renda para manter as atividades acadêmicas 

junto à EPUSP; 

vi. Na condição de interlocução entre as atividades de Pesquisa da EPUSP e a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, buscar-se-á apresentar posições da EPUSP nas questões fundamentais desta 

importante dimensão da vida universitária, por exemplo naquelas que possam flexibilizar o 

processo de avaliação e trâmite de convênios de pesquisa; 

 vii. Incrementar iniciativas de internacionalização das atividades de pesquisa da EPUSP 

buscando atuação conjunta com a Comissão de Relações Internacionais; 

viii. Incentivar os docentes a divulgar os resultados de suas pesquisas para a Sociedade, 

indicando o impacto social e econômico dos mesmos, valorizando as atividades de pesquisa da 

EPUSP. 

Agradecemos a atenção dos colegas e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e 

sugestões. 

 

Saudações, 

 

Gilberto Francisco Martha de Souza 

e-mail: gfmsouza@usp.br 

 

Jaime Simão Sichman 

e-mail: jaime.sichman@usp.br 
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