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ATA DE REUNIÃO COMPESQ
REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DO CÂMPUS SÃO PAULO.

Aos quatorze dias de janeiro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e quinze minutos, por webconferência na
plataforma RNP, foi realizada a reunião do Comitê de Pesquisa (COMPESQ) do Câmpus São Paulo. Reuniram-se o
presidente do COMPESQ, Prof. Dr. Francisco Yastami Nakamoto, Sra. Fernanda Luciana Peruzi (Coordenadora de
Fomentos - CFO-SPO), Profa. Dra. Camila Collpy Gonzalez Fernandez, Profa. Dra. Cris na Lopomo Defendi, Prof.
Dr. Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho, Prof. Me. Marcio Valério Rodrigues de Ma os, Prof. Dr. Neilo
Marcos Trindade, Prof. Dr. Paulo Sergio Dainez, Prof. Dr. Ricardo Pires e Profa. Dra. Thais Cris na Silva de Souza.
Jus ﬁcaram os(as) Prof. Dr. Alexandre Bele Ferreira, Prof. Dr. Alexandre Simião Caporali, Prof. Dr. André
Ricardo Quinteros Panesi, Prof. Dr. Carlos Correa Filho, Prof. Dr. César da Costa, Profa. Dra. Elaine Pavini Cintra
e Prof. Dr. Nelson Menolli Junior. O Prof. Nakamoto agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o
primeiro item da pauta: (1) Síntese EICPOG2021. O Prof. Nakamoto informou que o VI EICPOG 2021 foi
realizado com sucesso, sendo 108 trabalhos apresentados no total, entre trabalhos da comunidade do IFSP, de
outras ins tuições de ensino de outros estados e de país. O Prof. Nakamoto destacou que o trabalho da equipe
organizadora, formada pela Coordenadoria de Fomentos (CFO-SPO) e Coordenadoria de Comunicação Social
(COS-SPO), com apoio da Diretoria de Tecnologia de Informação (DTI-SPO), além dos alunos bolsistas e
voluntários, foi fundamental para alcançar os resultados posi vos. O Prof. Nakamoto destacou também a
colaboração de diversos professores que aceitaram o convite para mediar as sessões e agradeceu os membros
do COMPESQ que colaboraram nas avaliações dos projetos. (2) PIBIFSP 2022. O Prof. Nakamoto agradeceu a
colaboração dos membros do COMPESQ em manifestar por e-mail as demandas de prorrogação de prazo e
alteração do quan ta vo de projetos subme dos por proponente. A errata com as alterações no cronograma
foi emi do em 21/12/2021. O Prof. Nakamoto destacou que o processo de submissão, acompanhamento,
avaliação e cer ﬁcação são realizados pelo SUAP desde o ano passado e, desde então, os ajustes no sistemas
tornaram-se frequentes. Entretanto, a Diretoria Adjunta de Fomento à Pesquisa (DPEQ) da Pró-Reitoria de
Pesquisa, em conjunto com a equipe da Tecnologia de Informação (TI) da Reitoria, tem atendido as demandas
apresentadas pela CFO-SPO. Com o fechamento do prazo de submissão de projetos, o quan ta vo recebido
nesta editação do PIBIFSP foi de 107 trabalhos. A CFO-SPO está em fase de homologação da submissão para
posterior envio dos trabalhos para a apreciação dos avaliadores. O Prof. Nakamoto destacou que o processo de
avaliação e classiﬁcação dos trabalhos será realizado conforme o edital. Entretanto, a deﬁnição do quan ta vo
de bolsistas está condicionada disponibilização do orçamento do Câmpus São Paulo pela Reitoria, análise do
quan ta vo que será disponibilizado para as bolsas (ensino, pesquisa e extensão) e o respec vo empenho pela
Diretoria de Administração do câmpus. (3) Solicitação de desligamento de membro do COMPESQ. O Prof.
Nakamoto informou que recebeu duas solicitações de desligamento do COMPESQ: A Profa. Dra. Ta ana
Piccardi, suplente DHU/SCL da Profa Dra. Cris na Lopomo Defendi, e da Profa. Dra. Camila Collpy Gonzalez
Fernandez, titular DIT/STH. Considerando-se a vigência do binênio 2021-2022, o Prof. Nakamoto informou que o
suplente DIT/STH Prof. Dr. Rodrigo Ribeiro de Oliveira assumirá como membro Titular DIT/STH do COMPESQ.
Desta forma, com a vacância das vagas de suplentes, representantes da DHU/SCL e da DIT/STH, o Prof.
Nakamoto informou que solicitará aos respec vos diretores de departamentos a indicação do subs tuto. Foi
informado a saída do Prof. Dr. Alexandre Simião Caporali, tular da DEL/SAI, por mo vo de redistribuição para
outro câmpus. O Prof. Nakamoto informou que conﬁrmará com o diretor da DEL e, em caso posi vo, solicitará a
indicação do subs tuto. Neste caso, o suplente DEL/SAI Prof. Dr. Tarcísio Fernandes Leão assumirá a vaga de
titular. (4) Informes da CFO. A Sra. Fernanda apresentou a relação dos cancelamento de projetos de IC que estão
com pendência de apresentação em reunião do COMPESQ. Foram 2 (dois) projetos PIVICT 2018, 6 (seis)
projetos PIBIFSP 2019 e 1 (um) projeto PIBIFSP 2020. Não havendo nenhum ques onamento, o procedimento
de cancelamento será concluído. (5) Fechamento do ano 2021. O Prof. Nakamoto apresentou uma síntese das
A vidades de Pesquisa desenvolvidas durante o ano de 2021: (i) Recomposição dos membros do COMPESQ, (ii)
Aprovação de 4 grupos de pesquisa, (iii) Aprovação de 1 projeto de pesquisa, (iv) Elaboração de procedimentos
para avaliação de desempenho dos grupos de pesquisa do Câmpus São Paulo, (v) Execução das bolsas PIBIFSP
2021 (89 bolsas x R$ 400,00 x 7 meses) e (vi) Realização do VI EICPOG 2021. O Prof. Nakamoto agradeceu os
membros do COMPESQ pela dedicação e colaboração que viabilizaram as a vidades realizadas. As ações
previstas para o ano de 2022 são a execução do PIBIFSP 2022, a organização e realização do VII EICPOG

