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Aos dezessetedezessete dias de fevereirofevereiro de dois mil e vinte e trêsdois mil e vinte e três , às treze horas e quinze minutos, por webconferência
na plataforma RNP, foi realizada a reunião do Comitê de Pesquisa (COMPESQ)(COMPESQ) do Campus São Paulo. Reuniram-
se o presidente do COMPESQ, Prof. Dr. Francisco Yastami Nakamoto, Srta. Ana Luiza Paladino Ferreira
(Coordenadora de Fomentos - CFO-SPOCFO-SPO), os(as) membros Profa. Dra. Patrícia Andrea Paladino, profa. Dra.
Elaine Pavini Cintra, Prof. Dr. Paulo Henrique Ne o de Alcântra (suplente do Prof. Dr. Nelson Menolli Junior),
Profa. Cyn a Moraes Teixeira (suplente da Profa. Dra. Cris na Lopomo Defendi), Prof. Carlos Francisco
Gerencsez Geraldino (suplente do Prof. Dr. Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho), Prof. Marcio Valério
Rodrigues de Ma os, Prof. Dr. Alexandre Bele  Ferreira, Prof. Dr. Rodrigo Ribeiro de Oliveira, Profa. Dra.
Jussara Pimenta Matos,  Profa. Dra. Cín a Gonçalves Mendes da Silva, Prof. Dr. Ricardo Pires, Profa. Dra. Priscila
Braga Calíope e Profa. Dra. Thaís Cris na Silva de Souza. O Prof. Nakamoto agradeceu a presença de todos e
iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: (1) Informes da DPE:(1) Informes da DPE: O Prof. Nakamoto informou que o edital
PIBIFSP 091/2022 está em fase de avaliação, sendo que 15 projetos estão com apenas uma avaliação, enquanto
os outros 63 projetos possuem 2 ou mais avaliações. O Prof. Nakamoto comentou sobre a tratativa com o 
câmpus e reitoria sobre manter a quantidade de bolsas de pesquisa em 60 bolsas de pesquisa, como no ano 
anterior. O Prof. Rodrigo Oliveira questionou sobre o aumento do valor das bolsas de iniciação científica 
anunciado pelo governo federal e CAPES e o Prof. Nakamoto disse que o Câmpus São Paulo está aguardando 
um posicionamento da Pró Reitoria de Pesquisa (PRP). O Prof. Nakamoto ressaltou a importância de divulgação 
entre os professores para que aguardem um posicionamento oficial da PRP sobre este assunto. (2) Informes da(2) Informes da

CFO: CFO: A Srta. Ana Luiza apresentou a necessidade de adequação das conclusões de projetos de pesquisa no
sistema SUAP, pois conforme art. 38 da IN 34 da PRP. A conclusão de projetos não deve ser vinculada à
apresentação de cer ficado de apresentação do projeto em evento cien fico e, sim, mediante
encaminhamento de relatório parcial, final e formulário de avaliação do orientador. Dessa maneira, o SUAP
emi rá dois documentos: (i) declaração de conclusão de IC e (ii) Cer ficado de conclusão de IC. Uma vez que o
COMPESQ apreciou e deliberou que a conclusão seria somente após a apresentação em evento cien fico e/ou
publicação em periódico cien fico, faz se necessário uma nova deliberação por parte deste comitê. Colocado
em discussão, todos os membros deliberaram pela adequação à Norma va da PRP. Ainda, a Srta. Ana Luiza
informou sobre a formulação de um futuro tutorial para auxiliar os pesquisadores que encaminhem, ao final da
iniciação cien fica, o formulário de avaliação através do sistema SUAP, com a assinatura digital disponibilizada
pelo próprio sistema, além da solicitação de assinatura do presidente do COMPESP neste mesmo
documento. (3) Deliberações de cancelamento e conclusão de edições anteriores:(3) Deliberações de cancelamento e conclusão de edições anteriores:  A Srta. Ana Luiza apresentou
a solicitação de cancelamento de projeto do PIBIFSP da edição de 2022 com a jus fica va do proponente de
que a  bolsista do projeto obteve bolsa FAPESP e, não havendo tempo hábil para transferir a bolsa para outro 
aluno, o proponente decidiu encerrar o projeto de pesquisa. Porém, a Srta. Ana Luiza ressaltou que se trata de 
um projeto com relatório final e formulário de avaliação das atividades, ficando decidido com os membros 
presentes que o orientador do projeto será notificado para que se conclua o projeto, sendo o comitê contrário 
ao cancelamento de um trabalho realizado e finalizado em tempo hábil. A Srta. Ana Luiza aproveitou e informou 
sobre o cancelamento de um projeto PIVICT 2021, o qual consta como justificativa o não cumprimento de 
prazos pelo aluno, assim, ficou decidido pelos membros o cancelamento do projeto. (4) Criação do Grupo de(4) Criação do Grupo de
Pesquisa Centro de Estudo e Pesquisas em Eficiência Energé ca e Renováveis (CEPPER): Pesquisa Centro de Estudo e Pesquisas em Eficiência Energé ca e Renováveis (CEPPER): O Prof. Nakamoto abriu 
discussão sobre a criação do Grupo de Pesquisa Centro de Estudo e Pesquisas em Eficiência Energética e 
Renováveis (CEPEER), assim, a Profa. Cíntia, proponente do grupo de pesquisa, discorreu sobre informações do 
grupo, que trata-se de uma continuação de outro grupo de pesquisa com as mesmas ações já iniciadas. A 
votação sobre a criação do CEPEER foi iniciada e todos os membros do COMPESQ foram a favor da criação do 
grupo. Aproveitando o tema discu do, o Prof. Nakamoto enfa zou a disponibilização do formulário google para 
controle e acompanhamento de atualizações e desempenho dos grupos de pesquisa ativos no Câmpus São 
Paulo. (5) Alterações de membros do COMPESQ: (5) Alterações de membros do COMPESQ: A Profa. Jussara solicitou sua re rada como membro do
COMPESQ e jus ficou sua saída com o início de um projeto de pesquisa, podendo gerar conflito de interesse.
Dessa maneira, a Profa. Jussara agradeceu a todos os membros pela possibilidade de ter par cipado do comitê.
O Prof. Nakamoto informou que a DEL indicou a Profa. Aline dos Santos Almeida como subs tuta da Profa.
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